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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 2009/2010 podíleli 

a přeji hodně úspěchů i v letech následujících. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 29.8.2010 

  

 

 

 

        Ing. Luděk Roleček 

                ředitel ISŠT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno na pedagogické radě dne 30. 8. 2010 

 

 

Schváleno Školskou radou dne 8. září 2010 
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Výroční zpráva školy 2009/2010 

 

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

  Mládeţnická 380 
 

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

 

Ředitel školy:   Ing. Luděk Roleček 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Iva Suchánková 

Zástupce ředitele pro OV: Zdeněk Dušek 

Vedoucí domova mládeţe: Otto Šlegr 

Ekonom školy:   Ing. Vojtěch Skřivan  
 

 

Charakteristika školy 

 

Počet tříd:     21 

Počet ţáků celkem: 502 

Průměrný počet ţáků na třídu: 23,9 

Ubytovaní ţáci:  87 

 

Počet ţáků v oborech  a) 3letých učebních:  300 

    b) 4letých studijních:   173 

    c) nástavbových pro absolv. 3letých uč. oborů- denní forma 29 

 

 

Přijímací řízení  

 

Počet přihlášek do 1. kola:  217 

do dalších kol:      26 

Nastoupilo celkem ke studiu:  114 ţáků z toho  49 ţáků maturitní obory 

65 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 

   Vojtěch Novotný – M 3 

 

 

mailto:sekr.isstvm@worldonline.cz
mailto:red.isstvm@iol.cz
http://www.isstvm.cz/
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Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010 
 

Pedagogický sbor: 

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

 

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

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

Ing. Bakešová Monika  TU Liberec FT   odborné předměty strojírenské 2001 

Mgr. Braiková Milena  MU Brno, Pdf   historie, CJL   1999 

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 

Černý Tomáš   UP Olomouc FKT  ZEK, OBN,TEV   2000 

Mgr. Felcmanová Miroslava MU Brno FF   NEJ    1996 

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

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

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

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

Ing. Khorel Ladislav  ČVUT Praha FS   odborné předměty strojírenské 1988 

Ing. Faltusová Zdeňka  VUT Brno   odborné předměty strojírenské 1992 

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 1986 

Mgr. Smrček Vladimír  PdF Hradec Králové  TEV    1993 

Soušková Věra   Slezská univerz. Opava - studuje ANJ    2003 

Ing. Strnad Josef   VŠ zemědělská Praha  mechanizace    1973 

Ing. Tocháček Jiří  ČVUT Praha FS   odborné předměty strojírenské 2001 

Mgr. Miloslava Večeřová  UJEP Ústí nad Labem  MAT,    2006 

Mgr. Vovková Radmila  MU Brno, Pdf   učitelství VVP   1992 

    MU Brno   DAP AJ    2010 

 

 

 

 



6 

 

Třídní učitelé ve školním roce 2009/2010 

 

A 2    Karel Merkl 

ČL 2    Mgr. Blanka Janková 

K 2    Bc. Tomáš Černý 

NZ 2 Mgr. Jiří Čapek 

ME 2 Mgr. Miloslava Večeřová 

NS 1 Ing. Štěpánka Řezníčková 

A 3 Mgr. Antonín Hron 

K 3 Ing. Ladislav Khorel 

ČL 3 Ing. Monika Bakešová 

ME 3 Mgr. Milena Braiková 

NZ 3    PaedDr. Václav Chára 

A 1    Ing. Jiří Tocháček 

K 1    Mgr. Vladimír Smrček 

ME 1    Mgr. Marek Čáp 

ME 4 Mgr. Michal Hynek 

M 2    Věra Soušková 

M 3    Ing. Pavel Novotný 

M 4    Mgr. Pavel Mimra 

L 1    Mgr. Naďa Burcalová 

M 1    Mgr. Radmila Vovková 

NS 1    Mgr. Novotná Iva 

 

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 

Čáp Filip   UOV 

Haselmann Eduard  UOV 

Holomek Petr   UOV 

Kajsrlík Miroslav  UOV 

Kašpar Karel   UOV 

Kopecký Pavel  UOV 

Langer Petr   UOV 

Leníček Petr   UOV 

Pištora Václav   UOV 

Pokorný Karel   UOV 

Pravec Jaroslav  UOV 

Říha Milan   UOV 

Seidl Richard   UOV 

Trnková Jaroslava  UOV 
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Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2009/2010 
 

Maturitní zkoušku konali studenti oboru: 

Strojírenská technická administrativa 64-42-M/003 

Strojírenství     23-41-M/001 

Mechanik strojů a zařízení   23-44-L/001 

 

termíny ústních zkoušek 

řádné      24.5. - 28.5. 2010 

opravné a dodatečné    14.9. 2010 

další termín v příštím kalendářním roce určí ředitel školy 

 

Strojírenská technická administrativa:¨ celkem 12 studentů 

nepřipuštěni k ústní maturitě: mohou konat v září  2010 

 

Baťová  v září neprospěla z CJL opravnou zkoušku vykoná v lednu2011 

Telvák   v září neprospěl z více předmětů, celou maturitní zkoušku bude  

   opakovat v lednu 2011, včetně písemné CJL a praktické 

Václavík  v září neprospěl z ANJ vykoná opravnou v lednu 2011 

 

6 studentů konalo ústní zkoušky: 

6 studentů prospělo u ústních zkoušek 

 

3 studenti neprospěli u praktické maturitní zkoušky: 

Víšek  opravná praktická maturita - obhajoba v září 2010  prospěl 

Horák  opravný termín v lednu 2011 

 

Strojírenství   celkem 14 studentů 
nepřipuštěni k ústní maturitě: mohou konat v září 2010 

 

Bureš  opakuje 4.ročník 

Javůrek  prospěl v září 2010 

Mikolášek  v září neprospěl z strojírenské technologie opravu vykoná v lednu 

   2011 

Přívratský  prospěl v září 2010 

Rychtařík  v září neprospěl z  STT, opravnou zkoušku vykoná v lednu 2011 

Bartoš   opakuje 4. ročník 

 

 
8 studentů konalo ústní zkoušky v řádném termínu 

8 studentů prospělo 

 

Mechanik strojů a zařízení   celkem 13 ţáků 
nepřipuštěni k ústní maturitě: mohou konat v září 2010 

 

Fajfr  prospěl v září 2010 

Pechanec prospěl v září 2010 

Sokol  prospěl v září 2010 

Třasák  v září neprospěl ze strojírenských předmětů, opravnou zkoušku vykoná v 

  lednu 2011 
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9 studentů konalo ústní zkoušky¨v řádném termínu 

9 studentů prospělo 

 

 

2. opravné maturitní zkoušky leden 2011 
 

22.12. 2010   odevzdat praktickou maturit. práci  Telvák 

12.1. 2011 v 8.00 h  písemná CJL     Telvák 

19.1. 2011 v 13.00 h  ústní       Třasák 

          Mikolášek 

          Rychtařík 

          Baťová 

          Václavík 

       celá maturita  Telvák 

      praktická maturita  Horák 

 

 
 

 

Zpracovala: 

Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 
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Výsledky ZZ 
školní rok 2009/2010 

 

učební obor 
počet 

ţáků ve 

třídě 

v 

řádném 

termínu 

k ZZ 

poznámka  

neprospěli 
 

poznámka 
 

 
 

písemná praktická ústní    

automechanik 29 20 

Bakeš Marek – ukončeno studium 

Daněk Pavel – neprospěl 

Bahník Tomáš – neprospěl  

Beneš Martin – neprospěl  

Šenkýř Jiří – neprospěl  

Novotný Martin – neklasifikován  

Pikna Tomáš – neklasifikován  

Randa Michal – neklasifikován  

Wagner Andrea – neklasifikován 

- 3 2 

Němec Jan – neprospěl u 

praktické a ústní zkoušky 

Novotný Tomáš – neprospěl 

u praktické zkoušky 

Pinkas Josef – neprospěl u 

praktické a ústní zkoušky 

  

     

     

     

 
    

     

klempíř – stroj. 
výroba 

25 20 

Loskot Milan – neprospěl  

Nápravník Lukáš – neprospěl  

Šejnoha Jakub – neprospěl  

Vobejda Filip – neprospěl 

Zrzavý Jakub – neprospěl a 

neklasifikován 

- - -  

    

 

     

lakýrník 10 6 

Chadima Ondřej – neklasifikován 

Lorenc Lukáš – neklasifikován 

Šimek Václav – neklasifikován  

Zahradník Jakub – neklasifikován  

- - -  

    
 

     

nástrojař 12 7 

Bezouška Michal – neprospěl a 

neklasifikován 

Kubiš Tomáš – neprospěl 

Lorenc Michal – neklasifikován  

Lorenc Zdeněk – neklasifikován  

Zdraţil Josef – neklasifikován  

- - - 

     
 

     

zámečník 12 10 
Hromádka Libor – neklasifikován  

Jirout Vojtěch – neprospěl  - 2 2 

Brenkus Jan – neprospěl u 

ústní zkoušky 

Knápek Lukáš - neprospěl u 

ústní zkoušky  

Rozlívka Josef - neprospěl u 

praktické zkoušky 

Staňková Eva - neprospěla u 

praktické zkoušky 

    

 

     

     

čalouník 6 5 Schmidt Patrik – neprospěl - - -       

 

Zpracoval: Zdeněk Dušek, ZŘ OV 
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Údaje o výsledcích kontrol a šetření ve školním roce 2009/2010 

 
 

16.11.2009 Česká školní inspekce – Pardubický inspektorát 

 

Předmět kontroly: šetření stíţnosti p. Věroslava Musila  

    na klasifikaci v předmětech matematika a fyzika 

 

Výsledek kontroly: stíţnost je neprokazatelná 

 

 

3. 5. 2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna 
 

 Předmět kontroly: placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 

 

 Výsledek kontroly: 

 Oznamovací povinnost   bez závad 

  Dodrţování termínů splatnosti  bez závad 

  Stanovení vyměř. základů a výše pojist. v jednom případu chybně stanoven 

vyměřovací základ – přeplatek 

406,- Kč 

Odvod pojistného za zaměstnance bez závad 

Pracovní úrazy bez závad 

Přehled o platbě pojistného bez závad 

 

 

 

 

Zapojení školy v projektech 

 

 
Škola je aktivně zapojena v následujících projektech: 

 

1. Podpora technického vzdělávání – KHK 

 

2. Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů – Pardubický kraj 

 

3. IQ Industry – SAP, MŠMT, Vzdělávací agentura Kroměříţ 

 

4. Centrum primární prevence – PPP Ústí nad Orlicí 

 

5. Leadek – CCV Pardubice 

 

6. Zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání v technických oborech – SOŠ a SOU Pce, 

ISŠT, Holice, Lanškroun  

 

Ve schvalovacím řízení má ISŠT podány jako příjemce podpory dva projekty.  
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Prevence sociálně patologických jevů 
 

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

poukázali nenásilnou formou na zneuţívání návykových látek. Společně s ostatními 

pedagogickými pracovníky se zaměřili na předcházení moţné šikany a intolerance, která mezi 

ţáky v průběhu školního roku nebyla prokázána. 

 

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. 

 

Vyuţili dostupné moţnosti a materiály - přednášky, na které vţdy navazoval rozhovor s ţáky. 

Vytyčený cíl byl plně realizován a splněn. 

 

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

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

 

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

řádu nebo společně s výchovným poradcem, popřípadě vedením ISŠT. 

 

Základním cílem výchovy mimo vyučování bylo upevňování kolektivu ubytovaných ţáků. 

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

sportovní činnost v krouţcích: sportovní - stolní tenis, tenis, florbal, kopaná, výpočetní 

techniky - vyuţívání internetu. 

 

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

uţivatelského zájmu – prodlouţení ţivotnosti, zlepšení prostředí. Dále se podíleli na 

vylepšování ţivotního prostředí na DM.  Pedagogičtí pracovníci vytvářeli i další příleţitosti 

ke smysluplnému trávení volného času, např. sportovní turnaje, do kterých se vţdy zapojí 

všechny třídy. 

 

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. 

 

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. 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. 

K dokreslení zhodnocení minimálního preventivního programu lze vyuţít i zprávu 

o výchovně poradenské činnosti ve školním roce 2009/2010. 

PaedDr. Václav Chára 
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Domov mládeţe 

 
Ve školním roce 2009/2010 nastoupilo na DM 86 ţáků a ti byli rozděleni do čtyř výchovných 

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

ve večerních hodinách zodpovídají za průběh sluţby a pořádek na celém poschodí. Všichni 

ubytovaní ţáci jsou ţáky naší školy. Do I. ročníku nastoupilo 23 ţáků, do II. ročníku ţáků 33, 

do III. ročníku 15 ţáků, IV ročník 3 ţáci, nástavbové studium 7 ţáků a 5 děvčat, které 

navštěvují II. a III. ročník. Ke dni 31.10. po některých odchodech ţáků ze školy se počet 

ubytovaných sníţil na 83. 

 

V zimním období byla provedena rekonstrukce dvou umyváren na I. a II. poschodí, na konci 

školního roku bylo vymalováno 6 loţnic a chodby na I. poschodí. Během školního roku se 

zavedl internet i na společenskou místnost k děvčatům, kde byl zakoupen počítač. Na 

společenských místnostech u chlapců jsou k dispozici 4 počítače. O internet je v osobním 

volnu ţáků velký zájem. 

 

V zimním období byl zakoupen nový nábytek, kterým byla vybavena další loţnice. V jarním 

období bylo za půjčovné doplněno vybavení sportovního skladu. V letošním roce jsme se 

zaměřili na běţecké vybavení . Byly zakoupeny běţky, boty na běţky, vázání a hole.  

 

Ţáci v osobním volnu se převáţně zajímají o sport. Převaţují hlavně dva sporty, v podzimním 

a zimním období převaţuje florbal, v jarním a letním období kopaná. Proto se i letos ţákům 

nabídl v podzimním období turnaj mezi třídami ve florbale. K VI. ročníku dlouhodobé 

soutěţe uskutečněném v měsících říjen a listopad se přihlásilo 18 tříd. Turnaj je pořádán spolu 

se školou a muţstva byla rozdělena do dvou skupin, ze kterých postupovaly 4 nejlepší do 

vyřazovacích zápasů. Celkem se odehrálo 88 zápasů, které určily celkové pořadí. Z vítězství 

se radovali loňští vítězové třída M III., která ve finále nedala šanci třídě K III. Třetí skončila 

třída ME III. Vyřazovací zápasy měly velmi dobrou úroveň a byly sledovány velkým počtem 

diváků.V jarních měsících proběhl III. ročník dlouhodobého turnaje ve futsalu. Do turnaje se 

přihlásilo 16 tříd, (turnaje se nemohli zúčastnit maturitní třídy) a ty byly rozděleny do dvou 

skupin. Turnaj byl pořádán spolu se školou a byl odehrán v měsících duben a květen. Celkem 

se odehrálo 70 zápasů a některé i za špatného počasí.Ze skupiny  postupovala 4 druţstva do 

vyřazovacích zápasů. Finále mělo stejné obsazení, ale jiného vítěze. Letošní ročník vyhrála 

třída M III, která v prodlouţení porazila třídu ME III. Třetí místo vybojovala nečekaně třída 

K II. 

Ubytovaní ţáci v době osobního volna vyuţívají všechna sportoviště, která jsou jim 

v odpoledních hodinách k dispozici. Je to především tělocvična, hřiště s umělým povrchem na 

malou kopanou, antukový tenisový kurt, asfaltová hřiště na nohejbal, stolní tenis a 

v neposlední řadě velmi dobře vybavená posilovna. 

 

V letošním roce se opět děvčata  začala věnovat výtvarné činnosti. Tento školní rok  byl 

zaměřen na čtvero roční období.Podzim byl ve znamení výzdoby z jeřabin a suchých obilovin, 

aranţování suchých květin a bylinek. Zima byla zaměřena na výrobu z lýka, výroba 

patchworku, prostírání, polštářky, výrobu adventních věnců a svícnů. Jaro bylo spojeno 

s Velikonocemi a tím s malbou na sklo, výrobou dekorací z přírodních materiálů. Létu zase 

patřila výroba různých dekorací z papírového proutí, košíků, pouzder, stromů. 

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

a třílůţkové pokoje/ k ubytování sportovních a kulturních organizací. 

 

 

          Šlegr Otto 

               vedoucí vychovatel 
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Hodnocení sportovní činnosti ve školním roce 2009/2010 

 
 

V letošním školní roce se nám sice nepovedlo v ţádném sportovním odvětví postoupit do 

republikového kola, ale i tak se několika úspěchy můţeme pochlubit. 

 

 

 

23.9.2009 13. ročník republikové soutěţe „Zátopkovy štafety“ 

Pořadatel: ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto 

Druţstvo ISŠT obsadilo 4.místo za SOŠ Choceň, G Vysoké Mýto,  

VOŠ stavební a SŠstavební Vysoké Mýto 

30.9.2009 Okresní kolo v softbalu smíšených druţstev 

Pořadatel: OA Choceň 

Ze 6 druţstev jsme se umístili na 5.místě 

8.10.2009 Okresní kolo v přespolním běhu v Chocni 

Pořadatel: OA Choceň 

Poprvé v historii těchto závodů druţstvo ISŠT Vysoké Mýto zvítězilo a 

postoupilo do krajského finále 

Školu reprezentovali: Rybišár, Nikl, Komínek, Novotný M., Motyčka a 

Havlíček 

Celkem se závodu zúčastnilo 11 druţstev 

5.11.2009 Regionální kolo ve stolním tenisu druţstev 

Pořadatel: Střední zdravotní škola Ústí nad Orlicí 

Naše druţstvo ve sloţení Sisr, Stach, Stříteský získalo 4.místo z 15 

účastníků 

23.11.2009  I. kolo Středoškolské futsalové ligy chlapců 

Pořadatel: ISŠT Vysoké Mýto 

Účast VOŠ Č.T., SOŠ Č.T., G Lanškroun a ISŠT V.M. 

Do II. kola postoupily z 1. místa ISŠT V.M. a VOŠ Č.T. 

2.12.2009 Okrskové kolo ve florbalu dívek 

Pořadatel: VOŠ stavební a SŠS Vysoké Mýto 

Druţstvo ISŠT obsadilo 3. místo 

11.12.2009 Krajské kolo v přespolním běhu v Hlinsku 

Pořadatel: MěÚ Hlinsko 

Ze 4 druţstev tým chlapců ISŠT V.M. obsadil 2.místo 

Školu reprezentovali: Ribišár, Nikl, Novotný, Komínek, Louvar a Sisr 

14.12.2009 II.kolo Středoškolské futsalové ligy chlapců 

Pořadatel: ISŠT Vysoké Mýto 

Účast G Ţamberk, VOŠ Litomyšl a ISŠT Vysoké Mýto 

Druţstvo ISŠT vyhrálo a postoupilo do III.kolo SFL 

15.12.2009 I. kolo středoškolské futsalové ligy dívek 

Pořadatel: ISŠT Vysoké Mýto 

Účast OA Kostelec nad Orlicí, SŠCR Choceň, SŠP Vysoké Mýto a ISŠT 

Vysoké Mýto 

Děvčata ISŠT obsadila 4. místo 

19.1.2010 Okrskové kolo ve florbalu chlapců 

Pořadatel: VOŠst. A SŠS Vysoké Mýto 

Z 5 účastníků druţstvo ISŠT obsadilo 2 .místo 
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25.1.2010 III. kolo Středoškolské futsalové ligy chlapců 

Pořadatel: VOŠst. A SŠS Vysoké Mýto 

Účast 3 druţstev, konečné pořadí: 1. VOŠS Vysoké Mýto, 2.místo VOŠ 

Bystřice pod Pernštejnem, 3.místo ISŠT Vysoké Mýto 

Do dalších bojů postoupil jen vítěz 

30.1.-6.2.2010 LVZ I. běh 

LVZ II. běh  

Na oba běhy v Herlíkovicích bylo vypracováno zvláštní 

hodnocení, které má ředitel ISŠT Vysoké Mýto 6.-13.2.2010 

8.3.2010 Berenika florbal cup – 3. ročník smíšených druţstev 

Pořadatel: Speciální škola Svítání, pobočka Vysoké Mýto 

Mezi 5 druţstvy dokázala ISŠT Vysoké Mýto opět vyhrát a obhájit loňské 

prvenství 

10.3.2010 Okresní a krajské kolo ve šplhu chlapců a dívek 

Pořadatel: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 

Dívky obsadily 4, místo z 5 druţstev, chlapci 5.místo ze 7 druţstev, Novák 

z ME III obsadil v jednotlivcích 3. místo z 25 účastníků 

Neomluvená neúčast Sedláčka z A I nás připravila o postup do 

republikového finále 

14.4.2010 Juniorský maraton v Hradci Králové 

Pořadatel: Prague International Marathon 

Zúčastnilo se celkem 8 škol, smíšené druţstvo ISŠT Vysoké Mýto obsadilo 

5. místo 

19.5.2010 10 dní florbalu v České Třebové – turnaj chlapců ve florbalu 

Ze 6 účastníků jsme prohráli aţ ve finále na samostatné nájezdy 

 

 

Kromě těchto akcí proběhla na podzim úspěšná florbalová učilištní liga a na jaře Futsalová 

učilištní liga. Obě ligy se setkaly s velkým zájmem ţáků. Přínosem pro budoucnost je značné 

zapojení děvčat do sportovních soutěţí, coţ v minulosti nebylo. 

 

 

 

Mgr. Vladimír Smrček 
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Zpráva o mezinárodní spolupráci ISŠT Vysoké Mýto 

za školní rok 2009/2010 
 

 

Ve školním roce 2009/2010 jiţ tradičně prohlubovala ISŠT vztahy se svými zahraničními 

partnery, coţ nejlépe dokládá setkání našich ţáků se ţáky německé partnerské školy. 

 

Na počátku školního roku, tzn. v září 2009, se uskutečnil v Německu projekt pořádaný 

Berufliche Schulen v Korbachu ve spolupráci s naší školou. Ţáci obou zemí se zabývali 

problematikou ochrany ţivotního prostředí v rámci setkání, které neslo název „Umweltschutz 

– quo vadis?“. Během pracovních aktivit se účastníci akce seznámili se hlavními problémy 

naší planety, zejména s tématem globálního oteplování. Jistě zajímavým bodem programu 

byla návštěva větrné elektrárny, kde byl všem představen tento ekologický zdroj získávání 

energie. Svou práci zakončili studenti zpracováním tématu ve formě závěrečné besedy, která 

byla spojena s prezentací jejich výstupů v podobě různých plakátů, informačních letáků, 

pohlednic apod. Během setkání ţáků proběhlo také několik volnočasových aktivit, jako 

například team-training, návštěva zábavního parku Fort Fun, návštěva diskotéky apod., při 

kterých měli studenti moţnost více utuţit mezinárodní vztahy, poznat kulturu cizí země a 

zejména si prohloubit své jazykové dovednosti. 

 

V březnu 2010 pak navštívili naši školu zástupci partnerské školy a úřadu pro mládeţ z  

Korbachu za účelem dojednání podmínek dalšího společného projektu, který se uskuteční 

v září 2010 v České republice a bude se zabývat tématem postiţených lidí. Během setkání 

pořádaného ISŠT se skupina našich a německých ţáků seznámí s různými druhy postiţení 

v přímém kontaktu, coţ jistě napomůţe zlepšení povědomí ţáků o problematice 

handicapovaných spoluobčanů. 

 

Spolupráce se zahraničními partnery bude tedy pokračovat i v příštím školním roce a přinese 

jistě spoustu nezapomenutelných záţitků a nových zkušeností. 

 

        Mgr. Michal Hynek 

 

 

 
 

 



16 

Činnost autoškoly ve školním roce 2009/2010 

 

 
Výuka v autoškole byla v letošním školním roce zahájena 10. září 2009 pro 29 ţáků učebního 

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

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

absolvovalo výuku a výcvik 16 ţadatelů o řidičské oprávnění sk. B, 7 ţadatelů o řidičské 

oprávnění sk. T a 3 ţadatelé 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 80 ţáků. Vzhledem k moţnostem zkušebních 

komisařů dosud proběhly zkoušky u 93% ţadatelů o řidičské oprávnění. Ţáci při zkouškách 

prokázali v porovnání s předchozími lety podstatné zlepšení v pravidlech provozu vozidel, 

velmi dobře si vedli v obsluze a údrţbě vozidla, 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 2009/2010 
 

 

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 21 355,- byl pouţit jako příspěvek na 

zlepšení prostředí učeben ISŠT. 

 

SRP dále podpořilo podání ţádosti o příspěvek Městského úřadu Vysoké Mýto na organizaci 

mezinárodního setkání našich ţáků se ţáky z druţební školy v Korbachu. Setkání proběhne na 

podzim 2010.  
 

 

 
        Mgr. Blanka Janková 
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ODBORNÝ  VÝCVIK 
 

 

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 praxe ţáků všech oborů je Iveco Czech Republic a.s., 

Vysoké Mýto, dále, to jsou: Autoservis, spol. s.r.o.Vysoké Mýto, Autocentrum MERCIA a. s. 

Chrudim, Autoopravna U Nováků Luţe, Autoservis Radoň Luţe, Autoopravna Pešek Skuteč, 

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

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

Autoservis Vlček Svitavy, Autoservis Růţička Hlinsko, Autoopravna Janecký Choceň, Auto 

Janák Ústí nad Orlicí, Jirwood - Pila Vysoké Mýto, SAPA – LPJ spol. s r.o. Vysoké Mýto, 

zámečnictví Pánek České Heřmanice, Produkt - Špacek Poběţovice, Tvarmetal s.r.o. Vysoké 

Mýto, Stavitelství s.r.o. Pardubice, JEMA Svitavy a.s., NOPEK, a.s. Vysoké Mýto, Mohuč 

s.r.o. Vysoké Mýto. 

 

Na školních pracovištích 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 

přípravy a míchání barev. 

 

 

Produktivní práce ţáků 

 

V rámci odborného výcviku se ţáci podílejí na tzv. produktivní práci v rámci zakázkové 

činnosti školy pro firmy a veřejnost. Do této činnosti jsou zapojováni ţáci všech ročníků i 

oborů, a to dle úrovně svých znalostí a dovedností. 

 

 

Činnost svářecí školy 

 

Svářecí škola je vybavena nejmodernějšími svářecími zdroji firem Fronius a Esab a je 

oprávněna k výuce a přezkušování metod 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 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. 
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V období tohoto školního roku proběhlo 14 rekvalifikačních svářecích kurzů v metodách: 

ZK 135 1.1, ČSN EN 287 – 1, ZK 111 1.1, ZP 81-2.1. Jeden  rekvalifikační kurz se 

zaměřením na obsluhu CNC strojů  a jeden rekvalifikační kurz technologie výroby 

vyztuţených plastů. Osvědčení získalo celkem 45 uchazečů.  

 

S firmami Iveco Czech Republic, Škoda Mladá Boleslav, SOR Libchavy a THT Polička má 

podepsány smlouvy o vzájemné spolupráci. 

 

 

Další aktivity a související akce v rámci OV 

 

Ve dnech 21.10., 20.11., 16.12. 2009, 13.1. a 10.2.2010 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 desátý 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 39. Součástí byly 

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

automobilového průmyslu. 

 

14. – 18.9. 2009 jsme se zúčastnili MSV v Brně, kde se naše škola prezentovala v pavilonu 

G1.  

 

V letošním školním roce škola pokračovala v Nové závěrečné zkoušce KVALITA 1 a to 

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

Tyto závěrečné zkoušky probíhají pod záštitou Národního ústavu odborného vzdělávání. 

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

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

zatraktivnění odborného vzdělávání.  

 

V letošním školním roce jsme pořádali jiţ 10. ročník soutěţe ţáků devátých tříd základních 

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

konala 12.11. 2009 a zúčastnilo se jí 36 ţáků. Vítězi se stali ţáci ZŠ Cerekvice nad Loučnou. 

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

odměnou vyhlídkové lety. 

 

 

Školení a přednášky 

 

Kaţdoročního povinného školení řidičů o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti se 

zúčastnilo 22 zaměstnanců. 

 

V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci zúčastnili seminářů v rámci projektu 

“Týmová spolupráce“. 

 

21.1. 2010 se UOV Pavel Kopecký na semináři v Brně seznámil s „Autoelektronikou a 

výukovými systémyVEP 500“. 
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V rámci projektu Škoda-Bosch-Scania 24.11. 2009 v Ústí nad Orlicí se dva UOV oboru 

automechanik zúčastnili semináře. Pokračování bylo 22.4. 2010 téţ v Ústí nad Orlicí s náplní 

„Podvozek, ABS,ASR,ESP  a nové převodovky“ od firmy Bosch. 

 

Učitel OV oboru lakýrník se školil 10.9. – 11.9. 2009 v Praze „Pomíchávání vodou-

ředitelných materiálů a pouţití fotospectrometru  v praxi“. Další školení proběhlo v Brně 

15. – 16.3. 2010 se zaměřením na odstíny, sušení a provoz lakovny. 

 

Tři zaměstnanci absolvovali školení První pomoci. 

 

V rámci projektu IQ AUTO se učitelé praxe účastnili řady seminářů a přednášek ve 

spolupracujících firmách. 

 

Zdeněk Dušek 

     ZŘ OV 

 

 

 

Výsledky ţáků v soutěţích odborných dovedností a vědomostí 
 

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. 

 

Soutěţ ve svařování ZLATÝ POHÁR LINDE  FRÝDEK – MÍSTEK – 20. – 21. 4. 2010 

 

Teorie: 

Metoda 141  1. místo Petr Kubík 

  311  1. místo Petr Bednář 

  111  2. místo Josef Kašpar 

  135  4. místo Ondřej Vobejda 

Praxe: 

Metoda 141  12. místo Petr Kubík 

  311  26. místo Petr Bednář 

  111  25. místo Josef Kašpar 

  135  13.-16. místo Ondřej Vobejda 

 

FESTO Praha – 9. 3. 2010  

 

Úlohy z pneumatizace 

Zúčastnili se Jakub Šmíd, David Říha 

Byla vyhlašována pouze první 3 místa. 

 

SOD – ZÁMEČNÍK – 2010 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii,1804 Nymburk, 

regionální kolo soutěţe odborných dovedností ţáků 3. ročníků v oboru zámečník 

 

16. – 17. 3. 2010 - počet účastníků: 18 

 

- jednotlivci:  12. místo Petr Tměj 

17. místo David Houdek  

- druţstvo:    8. místo 
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CECH KOVO ČR, ISŠ – COP, Brno, Olomoucká 61, – soutěţ zručnosti oboru 

ZÁMEČNÍK KOVO JUNIOR 2009 

 

7. – 8. 4. 2009 - neúčast pro nemoc soutěţících ţáků 

 

SOD - NÁSTROJAŘ - 2010 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV 

regionální kolo soutěţe odborných dovedností 

 

30. – 31. 3. 2010 - počet účastníků: 16 

 

- jednotlivci:  3. místo Tomáš Jalůvka  

4. místo Šimon Stejskal 

- druţstvo:  2. místo 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŢ ZRUČNOSTI ZLATÝ PILNÍK VIII. ročník ţáků středních 

škol, krajů, krajů moravskoslezský, olomoucký, jihomoravský, pardubický, zlínský, 

katowický a ţilinský – pořádaný Střední školou technickou Opava 

 

8. ročník soutěţe zručnosti vyhlášený Hospodářskou komorou Opava ČR, firmou FERRAM 

a.s., OSTROJ a.s., ROTARY a.s. OPAVA, ve spolupráci s SŠT Opava 

 

12. – 13. 4. 2010 -  počet účastníků: 18 

 

Tomáš Jalůvka se umístil na vynikajícím 2. místě. 

 

Cech KOVO - HK ČR a ISŠ Turnov 

- celostátní soutěţ zručnosti oboru NÁSTROJAŘ KOVO JUNIOR 2010 

 

14. - 15. 4. 2010 - počet účastníků: 24 

 

- jednotlivci: 5. místo Tomáš Jalůvka 

6. místo Šimon Stejskal 

- druţstvo:  4. místo  z 12 zúčastněných druţstev 

 

Soutěţ Automechanik Junior - 8. 4. 2010 Ústí nad Orlicí 

 

- jednotlivci:  5. – 6. místo Václav Záleský, 

David Pomikálek 

- druţstvo:  3. místo 

 

Soutěţ Junior Cup – Brno – 5. – 6. 5. 2010 

 

- jednotlivci:  10. místo Tomáš Janeček 
 

Komise konstatuje, ţe ţáci byli připraveni dobře. 
 

Členové komise připravili a vybrali zkušební maturitní otázky pro třídy M IV, ME IV.  

V průběhu června komise jmenovala ze svých řad konzultanty pro vypracování praktických 

maturitních prací studentů třídy M III. 
 

Ve své činnosti komise postupovala podle ročního plánu práce. 

Zpracovali: Ing. Ladislav Khorel 

  Jaroslav Pravec 
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Hodnocení práce komisí 
 

 

Komise přírodovědných předmětů 

 

Maturitní zkouška tříd M4 a ME4 proběhla v letošním roce velmi uspokojivě. 

Z předmětu matematika konalo zkoušku celkem 19 ţáků a z předmětu fyzika jeden ţák. 

Všichni studenti úspěšně odmaturovali. Této vysoké úspěšnosti bylo docíleno výraznou 

selekcí těch studentů, kteří neprojevili dostatečné znalosti při závěrečném 

předmaturitním opakování.  

 

V letošním roce se naši studenti zúčastnili dne 16. 3. 2010 matematické soutěţe 

v Holicích. Ze třídy M4 reprezentoval naši školu Ondřej Šmídy (10. místo) a Martin 

Štarman (21. místo), ze třídy NS1 Petr Bureš (7. místo). 

 

Příští školní rok 2010/2011 se zapojíme do programu maturity nanečisto MAG´10. 

Všichni studenti čtvrtého ročníku maturitního oboru strojírenství, strojírenská technická 

administrativa a mechanik strojů a zařízení se zapojí do základní úrovně matematiky.  

 

Z oblasti dalších přírodovědných předmětů byla stejně jako v letech minulých 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  

- projekt chemie v praxi 

- chemické pokusy – videopořad podle tématických celků 

 

Vývoj přírodovědných předmětů v příštích letech bude směřovat k posílení matematiky, 

a to s ohledem na moţnost schválení nových státních maturit a na úpravu hodinových 

dotací.  

Zpracoval: Ing. Pavel Novotný 

 

 

Komise OP strojírenských 

 

Ve školním roce 2009/2010 se práce komise OP strojírenských zaměřila hlavně spolupráci 

s metodickými komisemi jednotlivých oborů a na plnění osnov a mezipředmětové vztahy 

v odborných předmětech. Komise konstatuje, ţe osnovy byly ve všech předmětech splněny.  
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Ing. Khorel a Ing. Bakešová, p. Trnková, p. Leníček se podíleli na tvorbě Jednotného zadání 

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

Karosář a Čalouník. 

 

Ţáci se účastnili následujících exkurzí: 

 

17.   9.  MSV Brno      K 2, A 2 Hr,Me 

         M 3, NZ 3 Chá,No 

  6. 10.  Letecké muzeum Praha    M 4, A 3 Kh, Hr 

12. 10.  Rieter Ústí nad Orlicí     L2,L3  Fa,Bk 

  5. 11.  Bytová show, Polstrin Design Hr. Králové  Č 2,Č 3 Bk,Trnková 

15. 12.  TPCA Kolín      K 3,ME 1 St,Hr 

16.   3.  THT Polička, Brück Zámrsk    K 3,L 3 Bk,Kh 

18.   4.  Škoda Kvasiny     M1  Bk 

27.   5.  Iveco Vysoké Mýto     K 3  Kh,St 

  2.   6.  Hyundai Nošovice     A 2,ME 1 Me,Čáp,To 

24.   6.  Letecké muzeum, Technické muzeum Praha ME 1,ME2 Kh,Hr 

 

 

Komise odborných předmětů ekonomických 

 

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 M3 v květnu - červnu 2010  

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 2009 zvolili témata k praktické maturitní zkoušce studenti třídy M3  - obor 

Strojírenská technická administrativa a zahájili přípravné práce na svých projektech.  

- byla zahájena výuka předmětů Informační a komunikační technologie a Písemná a 

elektronická komunikace podle Školních vzdělávacích plánů 

- studenti 3. a 2. ročníku zahájili přípravu na vykonání Státní zkoušky ze psaní na klávesnici 

PC. Zkoušku vykonají studenti, kteří dosáhnou minimální poţadované úrovně (201 a více 

čistých úhozů/min. a % chyb do 0,4), v červnu 2011. 

- provedena úprava maturitních témat pro STA k maturitnímu předmětu Ekonomika a 

volitelnému maturitnímu předmětu Účetnictví a administrativa podniku. 

 

 

        Mgr. Blanka Janková 
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Výroční zpráva za úsek správy budov 

 
 

Jako v jiných letech, tak i ve  školního roce 2009 – 2010 se zaměstnanci úseku správy budov 

podíleli svou potřebnou prací na chodu, opravách a údrţbě školy ,školního zařízení a 

přilehlých prostor venkovního areálu. 

 

V rámci oprav a rekonstrukcí se v měsíci říjnu 2009 uskutečnilo vybudování přístupového 

chodníčku k tenisovému kurtu a to zabetonováním obrubníků a poloţením zámkové dlaţby 

firmou Dlaţba Vysoké Mýto.  

 

Dále byla provedena výměna vstupních dveří školy za hliníkové a dalších dveří vestibulu a 

vybraných učeben za plastové provedení a to nejen z estetických důvodů, ale hlavně pro 

šetření nákladů na vytápění. 

 

Pro zlepšení kultury ubytování našich ţáků na domově mládeţe byla v měsících listopad, 

prosinec provedena rekonstrukce sociálního zařízení ve druhém patře časti „B“a to v rozsahu 

výměny obkladů a dlaţby včetně nové izolace a omítek. 

V části ubytovacího prostoru dívek (trakt) ,byl nainstalován ve sprchách elektrický ohřívač 

vody z potřeby samostatného ohřevu teplé vody mimo hlavní topnou sezónu.  

 

V průběhu školního roku byla ţáky oboru lakýrník provedena rekonstrukce omyvatelného 

nátěru chodeb a schodišť domova mládeţe.Obnovení malby vybraných pokojů, chodeb a 

vestibulu vrátnice se uskutečnily v době prázdnin. 

 

Pro zkvalitnění teoretické výuky ve škole bylo provedeno zavedení internetové sítě do všech 

učeben a kabinetů, pracovníky údrţby školy v měsících listopad prosinec 2009. 

 

Pro zlepšení prostředí výuky praxe a sníţení nákladů na vytápění v prostorách dílen byla 

v měsíci listopadu provedena výměna stávajících lucernových světlíků v lakovně za světlíky 

akrylátové, firmou Klahos z České Třebové. Pracovníci údrţby školy poté provedli zapojení 

elektrického ovládání větracích oken světlíků. 

Bylo provedeno stavební zabezpečení objektu Pivovarské ulice.  

Další samostatnou kapitolou je provádění pravidelných prohlídek a revizí. Veškeré revize 

elektrického zařízení budov, plynového zařízení, komínů, tlakových nádob, plynových 

kotlů,hydrantů, hasících přístrojů, hromosvodů a technologického zařízení se provádějí 

průběţně dle termínů revizního kalendáře.V současné době jsou všechny platné bez vy jímek. 

Závady jsou odstraňovány průběţně, v určených termínech pracovníky údrţby. 

 

 

Vypracoval: Petr Langer 
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 Zpráva o hospodaření v Kč ( za kalendářní rok 2009 ) .   

Hospodářský výsledek celkem 23 407    

z toho : hlavní činnost  4 874    

 vedlejší činnost  18 533    

Vedlejší ( hospodářská)  činnost     

 příjmy z hospodářské činnosti 2 134 706    

 výdaje z hospodářské činnosti 2 116 173    

   HV 18 533    

 Hlavní činnost - Příjmy     

 NIV od zřizovatele (provozní prostředky)    

 NIV celkem :  7 350 000    

z toho : ÚSC -dotace na provozní nákl. 7 280 000    

 Grant Pardubického kraje 70 000    

 Přímé náklady z MŠMT 28 385 749    

z toho : platy   19 180 000    

 ostatní osobní náklady 279 000    

 ostatní ( pojistné,FKSP,ONIV) 7 343 000    

 programy MŠMT  1 583 749    

 Ostatní provozní příjmy 4 835 876    

z toho : Ostatní pr.příjmy (DM,ŠJ,PP..) 4 818 876    

 Dotace Města Vysoké Mýto 17 000    

   celkem 40 571 625    

Hlavní činnost - Výdaje      

 Neinvestiční (prov.) výdaje     

z toho : osobní náklady zaměstnanců 20 348 196    

 ostatní platby za proved.práci 279 000    

 odvody na soc. a zdr. pojištění 6 806 665    

 ostatní sociální náklady (FKSP) 409 451    

 odměna za prod.práci žáků 87 070    

 zák.pojištění úrazů a nem.z pov. 85 669    

 učební pomůcky  601 813    

 učebnice   7 599    

 vybavení ISŠT neinv.majetkem 539 644    

 energie ( el.en.,plyn,vodné) 1 789 471    

 oprava a údržba  2 817 735    

 školení a vzdělávání zaměstnanců 17 692    

 cestovní náhrady  27 720    

 ochr.pomůcky žáků a zamestn. 133 289    

 nájemné(plyn.lahve,burzy škol.…) 126 629    

 uložení a odvoz odpadu 86 395    

 telefony,poštovné,internet 172 279    

 stočné, srážková voda 121 132    

 reprezentace školy  11 329    

 fin.nákl.(pojistné,bank.popl.,DPH) 530 626    

 odpisy DHM, DNHM  1 718 660    

 ostatní provozní náklady 3 848 687    

z toho : povinný podíl zaměst.ZTP 22 942    

např. potraviny ve ŠJ  1 105 182    

 pohonné hmoty  112 507    

 materiál na výuku   871 088    

 programové licence a vybavení 50 067    

 revize,emise,kalibrace 212 501    

   celkem 40 566 751    

   HV 4 874    
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Investice z provozních dotací      

 Investiční příjmy celkem 1 766 140    

z toho : odpisy DHM,DNM (po opravě ) 1 616 114    

 dar IVECO a.s.Vysoké Mýto 150 026    

        

 Investiční výdaje celkem 2 199 504    

z toho : 
dar 
IVECO    115 558    

 oprava podlahy v dílnách 973 697    

 digit.soustruh s odměřováním 593 608    

 
Škoda 
Octavia  484 023    

 IT (bez podílu IVECO a.s. ) 32 618    

        

Skřivan Vysoké Mýto 15.6.2010     

 


