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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 2013/2014 podíleli a přeji 
hodně úspěchů i v letech následujících. 

   

Ve Vysokém Mýtě dne 11. 8. 2014 

  

                                                                                                                             Ing. Luděk Roleček 

                                                                                                                                    ředitel ISŠT 

 Schváleno na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 

 Schváleno Školskou radou dne 8. 10. 2014 



  

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 

  

  

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: 15 
Počet ţáků celkem: 297 
Průměrný počet ţáků na třídu   20 
Ubytovaní ţáci: 98 

  

Počet ţáků v oborech a) 3letých učebních: 207 
  b) 4letých studijních:  53 
  c) nástavbových pro absolventy 3letých uč. oborů - 

denní forma 
 37 

 

   

Přijímací řízení  

  

Počet přihlášek do 1. kola: 200     
do dalších kol: 17     
Nastoupilo celkem ke studiu:  124 ţáků z toho   53 ţáků maturitní obory 
      71 ţáků učební obory 

  

ŠKOLA VYUČOVALA NÁSLEDUJÍCÍ OBORY: 

  

Kód oboru Název oboru Schvalovací doloţka 
23-68-H/01 Automechanik RVP Mech.opr.mot.vozidelč.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/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 

  Tomáš Hanus NS1 

  

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY 

TECHNICKÉ, MLÁDEŢNICKÁ 380, VYSOKÉ MÝTO 

ve školním roce 2013/2014 

 

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

pokladníka – Bohuslav Bezdíček. Na počátku školního roku 2013/2014 bylo evidováno 21 zaměstnanců 

v Českomoravském odborovém svazu pracovníků školství. Během školního roku ukončil členství 1 zaměstnanec 

z důvodu odchodu do starobního důchodu. 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 slučování škol ve 

Vysokém Mýtě. Tento problém se projednával i na jednání mezi dotčenými školami, krajskými zástupci a 

starostou Vysokého Mýta. Kolektivní smlouva byla sjednaná s vedením školy 28. června 2013a všechny její body 

se dle ujednání dodrţují. S kolektivní smlouvou byli zaměstnanci seznámeni.  

 

Zpracoval: Petr Leníček 

 

  

  

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


SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 

 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 
Bc. Soušková Věra Slezská univerzita Opava - 

studuje 
ANJ 2003 

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 2013/2014 

A 1  Mgr. Radmila Vovková 

KLNZ 1  Ing. Ladislav Khorel 

MME 1 Mgr. Iva Novotná 

NS 1  Ing. Štěpánka Řezníčková 

A 2 Ing. Jiří Tocháček 

KL 2 Mgr. Vladimír Smrček 

MME 2  Bc. Věra Soušková 

NS 2   Mgr. Blanka Janková 

NZ 2 Mgr. Naďa Burcalová 

A 3  Ing. Pavel Novotný 

ČL 3 Ing. Monika Bakešová 

K 3  Bc. Tomáš Černý 

M 3  Ing. Milan Solil 

NZ 3    Mgr. Pavel Mimra 

MME 4   Mgr. Michal Hynek 

  

  

Výsledky maturitních zkoušek 

školní rok 2013/2014/jaro  

obor kód oboru prospěli n

neprospěli 

Ekonomika podnikání 63-41-M/01 3 3 

Strojírenství 23-41-M/01 3 1 

Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 4 1 

Provozní technika 23-43-L/51 3 2 

celkem   13 7 

  

  

Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 

   

  

 

 

 

 

 

 



 

Výsledky závěrečných zkoušek 

školní rok 2013/2014/jaro  

učební obor 

počet 

ţáků 

ve 

třídě 

v 

řádném 

termínu 

k ZZ 

poznámka 

neprospěli 

písemná praktická ústní 

automechanik 22 16   1 1 1 

karosář 21 12   - 3 2 

autolakýrník 22 10   - 2 - 

nástrojař 7 2   - - - 

strojní 

mechanik 
11 10   - - - 

čalouník 5 4  1 1 - 

   

Zpracoval: Zdeněk Dušek, ZŘ OV 

  

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A ŠETŘENÍ 

ve školním roce 2013/2014 

 

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 

5. 6. 2013 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – DM ISŠT – následná kontrola – bez závad 

14. 8. 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – vyúčtování pojištění za období 1. 5. 2013 – 31. 7. 2013 – 

bez závad 

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 

28. 4. 2014 ČŠI kontrola dodrţování podmínek a průběhu maturitní zkoušky – bez závad, nebyly vzneseny 

návrhy na zlepšení stavu ve škole 

 

 



 

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY V PROJEKTECH 

 Projekty ESF 

1. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 

– ISŠT  partner s finančním příspěvkem 

2. Nevzdávej to!       Prevence předčasného ukončení vzdělávání 

- ISŠT příjemce podpory ve výši               4.841.193,- Kč 

3. IQ Industry – Inovace a kvalifikace profesní přípravy 

-  příjemce podpory Vzdělávací agentura Kroměříţ 

-  ISŠT – udrţitelnost projektu 

  

4.  Zvyšování motivace ţáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech v Pardubickém kraji. 

-  příjemce podpory SOŠ a SOU Rybitví 

-  ISŠT partner bez finančního příspěvku – udrţitelnost projektu 

  

5. Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelův Pardubickém kraji – další vzdělávání 

pracovníků škol 

-  ISŠT partner bez finančního příspěvku 

-  příjemce podpory Pardubický kraj – udrţitelnost projektu 

   

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 2013/2014 

 

Plán činnosti výchovné poradkyně pro školní rok 2013/2014 byl splněn a skládal se z poradenských, metodických 

a informačních činností. V případě poradenské činnosti se jednalo o sestavení přehledu ţáků se specifickými 

poruchami učení a chování a jejich následnou integraci, individuální poradenskou práci se ţáky v případě jejich 

ţádosti řešit výukové, popř. osobní obtíţe se školním vzděláváním, poradenství pro rodiče a pedagogické 

pracovníky v souvislosti s výukovými obtíţemi ţáků školy, kariérové poradenství, zjišťování sociálního klimatu ve 

třídě, přípravu adaptačního kurzu pro ţáky 1. ročníku, spolupráci se ţáky s příslušností k národnostní menšině a 

podpora jejich začlenění do školy ve spolupráci s jejich rodinami. Metodická a informační činnost zahrnovala 

koordinaci poradenských sluţeb poskytovaných ve škole, spolupráci se školskými poradenskými zařízeními 

(především PPP) a dalšími institucemi a prezentaci školy, především formou dnů otevřených dveří (15.11.2013, 

11.12.2013, 5.2.2014), popř. účastí na burzách škol (Svitavy – 2.10.2013, Česká Třebová – 9.10.2013, Chrudim – 

22.10.2013). Další důleţitou součástí práce výchovné poradkyně v průběhu celého školního roku byla evidence 

odborných zpráv a další dokumentace související se ţáky školy. Ve školním roce 2013/2014 probíhala integrace 

33 ţáků, u kterých byly diagnostikovány nejen specifické poruchy učení a chování (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie, ADHD), ale i sociální znevýhodnění. 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 Hradci Králové. Během 

individuálních pohovorů se ţáky a jejich zákonnými zástupci byly v letošním školním roce řešeny zejména 

následující jevy týkající se chování ţáků: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, rasismus, maladaptace, 

problémy s ţákovskou motivací, nezodpovědný přístup ke studiu, záškoláctví a závislostní chování. Vedení školy 

bylo v průběhu školního roku informováno o výše zmiňovaných rizikových projevech v chování ţáků. Jedním 

z nejčastějších rizikových projevů v chování ţáků bylo záškoláctví. V souvislosti s řešením záškoláctví 

spolupracovali třídní učitelé, učitelé odborného výcviku a výchovná poradkyně, a to formou pravidelného 

zpracovávání dokumentace o absenci ţáků, součinností se zákonnými zástupci a dalšími institucemi (OSPOD, 

Policie ČR apod.), analýzou příčin záškoláctví a výchovnými pohovory se ţáky a jejich zákonnými zástupci. 

V souvislosti s narůstající agresivitou ţáků byl zaznamenán i výskyt šikany (především v souvislosti s přibývajícím 

počtem ţáků s příslušností k národnostní menšině). V rámci řešení rizikových projevů v chování ţáků 

spolupracovala v průběhu školního roku výchovná poradkyně s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD 

Holice, Chrudim, Vysoké Mýto) a na základě podnětu OSPODu zpracovávala posudky na ohroţené ţáky školy. 

Úkolem OSPODu je dohlédnout, aby nedošlo k ohroţení zájmů dětí (vyhledává ohroţené děti, je zodpovědný 

za preventivní opatření v rodinách apod.). Posudky na ţáky zpracovávala výchovná poradkyně také pro 

pedagogicko-psychologické poradny (PPP), a to z důvodu uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. 

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

spolupracovala výchovná poradkyně i v tomto školním roce s Policií ČR. Přednáška na téma Trestní odpovědnost 

mladistvých proběhla ve spolupráci s Policií ČR, přesněji s Bc. Lenkou Vilímkovou reprezentující oddělení tisku a 

prevence Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, a to v rámci udrţitelnosti projektu Nevzdávej to! ve 

dnech 8.4.2014-9.4.2014. Přednášky se zúčastnili ţáci 1. ročníku (8.4.2014 – třídy A1 a MME1, 9.4.2014 – třída 

KLNZ1). V souvislosti s prevencí rizikového chování u ţáků je třeba upozornit na výše zmíněný projekt s názvem 

Nevzdávej to!, který je zaměřený na prevenci předčasného ukončení vzdělávání ţáků 1. ročníku ISŠT.  V rámci 

udrţitelnosti 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 proběhly ve dnech 18.-27.9.2013 adaptační pobyty I se ţáky prvního ročníku 

(18.9.2013 – KLNZ1, 23.-24.9.2013 – MME1, 25.-27.9.2013 – A1), během kterých měli moţnost lépe poznat 

své učitele i spoluţáky a identifikovat se s novou školou. Adaptační pobyty II, zaměřené na ověření úrovně 

adaptace ţáků ohroţených předčasným odchodem ze vzdělávání, absolvovali ţáci 1. ročníku ve dnech 16.-

18.6.2014 (16.-18.6.2014 – třída A1, 17.-18.6.2014 – třída MME1). V rámci projektu zřídila ISŠT školní 

poradenské centrum, jehoţ hlavním cílem je zvýšit motivaci ţáků ke studiu a podpořit ţáky při upevňování 

dovednosti úspěšně čelit zátěţovým situacím zejména v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Zprostředkování 

informací o moţnostech dalšího vzdělávání či profesního uplatnění ţákům a jejich zákonným zástupcům patřilo 

v letošním školním roce rovněţ do náplně činnosti výchovné poradkyně. Ţákům 4. ročníku studijních oborů (třída 

MME4) a 2. ročníku nástavbového studia (třída NS2) byly ze strany výchovné poradkyně podány informace o 

moţnostech pomaturitního studia (např. prezentace VOŠ a VŠ, sdělení termínů dnů otevřených dveří VOŠ a VŠ, 

pomoc s výběrem školy a vyplněním přihlášky) a ţáci 3. ročníku učebních oborů byli informováni o moţnostech 

nástavbového studia, popř. uplatnění na trhu práce. Výchovná poradkyně se zúčastnila odborného semináře 



pro výchovné poradce škol a školských zařízení, který se konal v PPP Ústí nad Orlicí dne 12.11.2013 a veden byl 

ředitelkou PPP Ústí nad Orlicí PhDr. Petrou Novotnou. Setkání pro výchovné poradce bylo zaměřeno na novinky 

v legislativě, aktuality v oblasti výchovného poradenství (inklusivní vzdělávání), metodickou podporu, 

rediagnostiku ţáků se zdravotním postiţením, konzultaci k zařazení ţáků mezi ţáky s přiznaným uzpůsobením 

podmínek pro konání maturitní zkoušky, konzultace individuálních vzdělávacích plánů, kariérové poradenství a 

informace k ţádostem asistenta pedagoga. Pod záštitou Národního institutu pro děti a rodinu absolvovala 

výchovná poradkyně ve dnech 29.-30.5.2014 v Hradci Králové vzdělávací program Práce s neklidnými a 

nesoustředěnými dospívajícími a mladými dospělými. Uvedený vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci 

systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vedením kurzu byla pověřena lektorka Mgr. Terezie 

Pemová. Dne 15.11.2013 proběhl v areálu ISŠT jiţ 14. ročník autosalonu, v rámci kterého proběhla beseda pro 

ţáky na téma kyberšikana s Mgr. Františkem Krampotou, který působí ve funkci ředitele organizace ACET ČR, 

o.s. se sídlem v Chrudimi. Občanské sdruţení ACET poskytuje vzdělávání v oblasti rizikového chování mládeţe. 

V příštím školním roce proběhne dne 14.11.2014 v rámci 15. autosalonu beseda o problematice drog s odborným 

lektorem Martinem Hornychem. Beseda bude zaměřena na základní informace o problematice závislostí, coţ je 

v současné době velmi aktuální téma. 

 

Zpracovala: Mgr. Naďa Burcalová 

 

 

DOMOV MLÁDEŢE  

ve školním roce 2013/2014 

 

Ve školním roce 2013/14 se přihlásilo na domov mládeţe 100 ţáků. Nárůst zapříčinilo spojení obou domovů ve 
Vysokém Mýtě.  Ţáci byli rozděleni do čtyř výchovných skupin, za které zodpovídali čtyři vychovatelé k těmto 
skupinám přiděleni.  Vzhledem k velkému počtu ţáků oproti minulému roku, museli přejít tři vychovatelé 
z druhého domova. Po některých úpravách, kdy ţáci přihlášeni na DM nenastoupili nebo se dodatečně přihlásili, 
se ke dni 31.10.2013 ustálil stav ţáků na DM na počet 98. Z tohoto stavu bylo 41 ţáků z ISŠT Vysoké Mýto a 
ostatní z jiných škol z Vysokého Mýta. Z počtu 98 bylo 12 dívek. Ţáci byli ubytováni po třech na pokojích. 
 
Během školního roku se provedla celková rekonstrukce elektroinstalace na I. poschodí B a na II. poschodí B. 
Řemeslníci tuto práci stihli během letních prázdnin. V rámci této rekonstrukce byl přivedeninternet na tyto pokoje. 
V jarních měsících byly opraveny podlahy v II. poschodí na čtyřech pokojích. Obě poschodí, kde proběhla 
rekonstrukce elektroinstalace, byla vymalována.  V zimním obdobíbyly pořízeny skříně na některé pokoje a byl 
převeden některý nábytek z DM Gen. Závady. S tímto převodem souvisí i převod loţního prádla, lůţkovin a 
sportovního vybavení na tělocvičnu. 
 
Škola má svůj sportovní sklad s lyţemi, které si ţáci mohou zapůjčit na LVZ, toto vybavení také zapůjčuje ISŠT 
zaměstnancům i cizím zájemcům. 
I v letošním školním roce se uskutečniliprojektové dny projektu“ Nevzdávej to!“, pro I. ročníky. Domov se podílel 
na dvou akcích. V jarních měsících proběhl projektový den nazvaný – Zdravý ţivotní styl.  Tento den se skládal 
ze čtyř částí. 1. beseda zdravá výţiva, stravování ve školní jídelně, 2. beseda – kriminalita mládeţe, 3. ukázky 
bojového umění, 4. míchání a ochutnávání vitaminových salátů. V měsíci červnu proběhl sportovní den pro I. 
ročníky. Skládal se ze šesti sportů / futsal, florbal, stolní tenis, tenis, nohejbal, stolní fotbálek / a zúčastnili se ţáci 
tříd A I, KLNZ I, MME I. V kaţdé disciplíně byli vyhlášeni vítězové a byl určen celkový vítěz ze všech disciplín. 



Ţáci v osobním volnu se nejvíce zajímají o sport. Mají k dispozici dvě hodiny denně tělocvičnu, kde ve večerních 
hodinách převáţně hráli florbal. Tělocvičnu navštěvovali kaţdý den a o ţáky nebyla nikdy nouze. V letošním roce 
nebyl takový zájem o kopanou jako v roce minulém. Velký zájem byl o posilovnu, kam docházeli cvičit pravidelně 
ubytovaní ţáci a v odpoledních hodinách chodili posilovat i ţáci dojíţdějící. Škola má z projektu pořízena jízdní 
kola, která ţáci v odpoledních hodinách vyuţívali k projíţďkám v okolí Vysokého Mýta.  
 
 
 
Ve dvou nejvíce populárních sportech na škole proběhl opět dlouhodobý turnaj mezi třídami, který uspořádala 
škola s domovem mládeţe. 
Na podzim proběhl na hřišti s umělým povrchem jiţ VII. ročník turnaje ve futsalu. Turnaje se zúčastnilo 14 
druţstev, která byla rozdělena do dvou skupin, z kterých postupovaly čtyři nejlepší druţstva do čtvrtfinále. 
Z celkového vítězství se nakonec radovala třída NS I, která ve finále porazila bez větších problémů třídu A III 3 : 
0. Třetí místo získala třída K III, která porazila třídu KL II 5 : 2. Celkem bylo odehráno 55 zápasů a na konci 
turnaje byla vyhlášena nejlepší druţstva a jednotlivci. 
Na jaře proběhl na tělocvičně X. ročník turnaje ve florbalu.  
Turnaje se zúčastnilo také 14 druţstev a turnaj proběhl stejným systémem jako futsal. Z celkového vítězství se 
opět radovala nástavba, ale tentokrát třída NS II, která po velkém boji přehrála ve finále třídu K III 9 : 8. V zápase 
o třetí místo bez větších potíţí zvítězila třída NZ II nad třídou A II 10 : 5. Stejně jako při futsalu byla vyhlášena 
nejlepší druţstva a jedinci. 
S příchodem nových vychovatelů začaly pracovat i nové krouţky. V letošním roce to byl modelářský krouţek, 
který začal v zimním období po přestěhování kolejiště z DM Gen. Závady. Krouţek navštěvovalo 8 ţáků.Při práci 
se naučili nové pracovní postupy, seznámili se s některými novými technikami. Ţáci pracovali na elektrickém 
zapojení pro manipulaci s kolejištěm. Dále práce probíhaly na zapojení el. přestavníkůvýhybek. I v letošním roce 
se vychovatelky s děvčaty a ţáky I. a II. ročníku, věnovali výtvarné činnosti, která se skládala převáţně z výroby 
v keramické dílně, která je vybavena keramickou pecí a kruhem. 
Ţáci vyráběli drobné keramické ozdoby, keramické valentýnky, dárečky určené maminkám / MDŢ, Den matek /, 
keramika určená k výzdobě interiéru DM, charitativní akce – prodej drobných keramických výrobků 
zaměstnancům ISŠT, výroba keramických dárků pod stromeček, výroba upomínkových keramických sluníček a 
srdíček s logem ISŠT – beseda s důchodci. 
Vychovatelky se zabývali rozumovou a mravní výchovou, kde pomoci testů a besed řešili některé problémy. Byli 
to testy na závislost na alkoholu, závislost na nikotinu, typologie osobnosti, risk – vědomostní a zábavná soutěţ o 
ceny,  info nástěnka – Desatero bezpečného internetu a řekni drogám ne, řekni ano ţivotu. 
Dále v ekologické výchově se aktivně ţáci zapojili do projektu – víčka pro Michalku. 
Vychovatelé uspořádali pro ubytované ţáky turnaje v luštění sudoku, ve stolním tenisu, stolním fotbálku. 
Domov mládeţe je moţno vyuţít k ubytování o víkendech na pokojích pro tři osoby. 

 

 

Zpracoval: Šlegr Otto 

   



ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI  

za školní rok 2013/2014 

 

Školní rok 2013/2014 byl v oblasti mezinárodní spolupráce opět ve znamení jiţ tradičního setkání 
studentů partnerských škol ISŠT Vysoké Mýto a BeruflicheSchulenKorbach. Tentokráte se společná akce konala 
v Německu. 

Ve dnech 22. 9. - 27. 9. 2013 skupina šestnácti našich ţáků strávila týden s německými ţáky v 
mládeţnické ubytovně v centru Korbachu, odkud všichni společně vyráţeli realizovat téma projektu "Partnerství 
má cenu zlata". Návštěva bývalých dolů na těţbu zlata, rýţování zlata, tvorba skulptur s tématem zlato a další 
aktivity zcela naplnily podstatu zvoleného tématu. Rovněţ návštěva automobilky Volkswagen v Kasselu obohatila 
ţáky obou škol o nové poznatky. Krásné chvíle strávili účastníci projektu také během volnočasových aktivit, 
kterými bylo například společné grilování čí návštěva diskotéky. Navázání nových přátelství a vzájemná 
komunikace v cizím jazyku jsou dalším přínosem pro osobní rozvoj ţáků obou škol. 

Na přelomu února a března 2014 navštívili naši školu zástupci partnerské školy z Korbachu za účelem 
dojednání podmínek dalšího společného setkání, které se uskuteční počátkem března 2015 v Krkonoších. 
Zúčastní se jako vţdy ţáci obou škol v rámci projektu "Hry bez hranic". Kromě lyţování stráví účastníci čas také 
plněním rozmanitých soutěţních disciplín. 

 

 



 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 

  



ZPRÁVA O SPORTOVNÍCH SOUTĚŢÍCH 

ve školním roce 2013/2014 

 

 

5. 9  5. 9.2013 –  V Ústí nad Orlicí proběhla pracovní schůzka učitelů TEV, kde byly rozlosovány všechny 

sportovní soutěţe na tento školní rok. I nadále převládá skutečnost, ţe o sportovní akce je 

ze strany ţáků, ale i učitelů, stále menší zájem a proto jsme se věnovali spíše školním 

akcím pro ţáky naší školy. 

10. 4. 10. 2013 –  Okresní kolo v přespolním běhu, pořadatel opět OA Choceň, druţstvo ISŠT obsadilo 6. 

místo z 8 účastníků. 

Říjen, listopad 2013 –  Proběhla školní futsalová liga, které se zúčastnilo 14 třídních kolektivů. Konečné pořadí: 

1. místo NS1, 2. místo A3, 3. místo K3. 

14. 14. 11. 2013 –  1. kolo středoškolské futsalové ligy v Chrudimi účast; účast: 4 týmy – SOŠ a SOU tech. 

Třemošnice, ISŠT Vys. Mýto, Gymnázium Chrudim, SPŠS Chrudim. Naše druţstva 

obsadilo 2. místo a postoupilo do 2. kola. 

9. 19. 12. 2013 –  2. kolo Středoškolské futsalové ligy v Chrudimi; účast. Gymnázium Chrudim, ISŠT Vys. 

Mýto, SPŠ elektr. Pardubice a SOŠ Pardubice. Druţstvo ISŠT obsadilo 4. místo a do 

dalších kol nepostoupilo. 

13. 13. 12. 2013 –  Okresní kolo ve florbalu chlapců – pořadatel SPŠS Vysoké Mýto, z 5. účastníků druţstvo 

ISŠT Vysoké Mýto zvítězilo a postoupilo do okresního kola. 

18. 18. 12. 2013 –  Okresní kolo ve florbalu chlapců v Brandýse nad Orlicí, ze čtyř druţstev se nám nepodařilo 

zvítězit ani v jednom zápase a obsadili jsme 4. nepostupové místo. 

15. 15. -22. 2. 2014 – LVZ ve Špindlerově Mlýně – Penzion Horalka; zúčastnilo se 44 ţáků z ISŠT, velmi dobré 

podmínky pro výcvik lyţování, LVZ splnil sportovní i výchovné cíle 

27. 27. 3. 2014 –  Okrskové kolo v basketbalu chlapců, pořadatel ISŠT Vysoké Mýto. Konečné pořadí: 1. 

Gymnázium Vys. Mýto, 2. SPŠS Vys. Mýto, ISŠT Vys. Mýto. 

Březen, duben 2014 – Uskutečnila se školní florbalová liga, které se zúčastnilo 14 třídních druţstev. Konečné 

pořadí: 1. místo – NS2, 2. místo K3, 3. místo NZ2 

 

 

Zpracoval: Mgr. Vladimír Smrček 

  



ČINNOST AUTOŠKOLY 

 ve školním roce 2013/2014 

 

Výuka v autoškole byla v letošním školním roce zahájena 9. září 2013 pro 22 ţáků učebního oboru Mechanik 
opravář motorových vozidel na skupinu B,C, pro 21 ţáků učebního oboru Karosář na skupinu B a pro 22 ţáků 
oboru Autolakýrník na skupinu B v rámci povinných předmětů řízení motorových vozidel s dvouhodinovou týdenní 
dotací. Kromě toho v rámci VHČ absolvovali výuku a výcvik 4 ţadatelé o řidičské oprávnění skupiny T.  

 
Pro výuku je škola vybavena sadou videokazet a DVD, učebnicemi, trojrozměrnými pomůckami, foliemi na zpětný 
projektor a programem pro ověřování znalostí z pravidel provozu vozidel. Výuku zajišťovali dva vyučující. 
 
Praktický výcvik byl zajišťován nákladním automobilem IVECO, osobními automobily Š – Fabia, Š – Felicia, 
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 69 ţadatelů. Vzhledem k moţnostem zkušebních komisařů proběhly 
zkoušky u všech ţadatelů o řidičské oprávnění. Ţáci při zkouškách prokázali v porovnání s předchozími lety 
podstatné zlepšení v pravidlech provozu vozidel, velmi dobře si vedli i v obsluze a údrţbě vozidla, určité problémy 
se vyskytly v praktických jízdách. 

 
V průběhu teoretického vyučování i praktického výcviku se prokázalo, ţe ţáci jevící zvýšený zájem o tento 
předmět uspěli při závěrečné zkoušce mnohem lépe neţ ti, kteří k výuce a výcviku přistupovali bez zájmu nebo 
nezodpovědně. 

 

Zpracoval: Karel Merkl 

 

SDRUŢENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ISŠT 

závěrečná zpráva za školní rok 2013/2014 

 

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 28. února 2014 byl uspořádán maturitní ples pro studenty 4. ročníku studijního oboru Strojírenství, 
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 12.459,- byl pouţit jako 
příspěvek na zlepšení prostředí učeben ISŠT. 
 
SRP dále podpořilo na podzim 2013 velmi úspěšné mezinárodní setkání našich ţáků se ţáky z druţební školy 
v Korbachu. 
 
 
Zpracovala: Mgr. Blanka Janková 



ODBORNÝ VÝCVIK 

závěrečná zpráva za školní rok 2013/2014 

 

 

 

 

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, Autoservis Nádvorník Dolní Újezd, KOMP-
CZ s.r.o. Dţbánov, Autoservis Šíla Hlinsko, R a D PNEU s.r.o. Hrušová, Carnova s.r.o. Svitavy, JMB Aircraft s.r.o. 
Choceň, SKH Sebranice s.r.o., Autoservis Dvořák Polička, Horimexcars s.r.o. Vysoké Mýto, Powers. Cz Litomyšl, 
Ekometal-E, spol. 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.  



V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“bude rozšíření a 
modernizace vybavení učeben CNC obrábění, měření a diagnostiky motorových vozidel, pracoviště oboru 
karosář,svářecí školy a pracoviště ručního a strojního obrábění. 
 

 
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 ve všech metodách. 
Ke zkvalitnění výuky ve svařování byl v rámci projektu Podpory přírodovědného a technického vzdělávání 
v Pardubickém kraji pořízen virtuální svařovací trenaţér-Migatronic. 
V průběhu školního roku zde 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, LDM Česká Třebová, Erwin 
Junker Grinding Technology Mělník, Sklenář, s. r. o., IMS Drašnar, s. r. o., SOMA, s. r. o., CZ LOKO Česká 
Třebová, Klein & Blaţek, s. r. o. má podepsány smlouvy o vzájemné spolupráci. 
V období tohoto školního roku proběhlo 29 rekvalifikačních svářecích kurzů v metodách:ZK 135 1.1,  
ČSN EN 287 – 1, ZK 311 1.1, ZK 141 21.  
Osvědčení získalo celkem 87 uchazečů.  
V průběhu školního roku proběhly dva přípravné rekvalifikační kurzy včetně zkoušky k získání profesní kvalifikace 
Obsluha CNC obráběcích strojů – 5 uchazečů a jeden přípravný kurz včetně zkoušky Autolakýrník – přípravář – 1 
uchazeč. Škola získala 12 akreditací pro profesní kvalifikace dalšího vzdělávání dle NSK. 

 
Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace 



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  15. – 16.4. 2014  
 
Mezinárodní soutěţ: 
metoda     11117. místo – teorie  30. místo – praxe Lukáš Brandejs 
                 135    16. místo – teorie  29. místo – praxe Radim Němec 
                 141      4. místo – teorie    9. místo – praxe Matouš Jůza 
                 311    18. místo – teorie  26. místo - praxe Michal Vomáčko     
 
SOD – strojní mechanik 
 
18. – 19.3. 2014 ISŠT Vysoké Mýto 
– počet účastníků: 16 
 
jednotlivci: 1.místo  Tomáš Zeman 

3. místo Vlastimil Zahradník 
 
druţstva: 1. místo  
Mezinárodní soutěţ zručnosti ZLATÝ PILNÍK XII. ročník 
17.3. 2014 SŠT Opava 
- počet účastníků: 19 
 
jednotlivci:  11. místoTomáš Zeman 
KOVO Junior 2014  
2.-3.4. 2014 SŠS a E, Brno 

- počet účastníků: 19 
jednotlivci: 7. místo Tomáš Zeman 
SOD -  nástrojař 
 
2. – 3.4. 2014 SOU Letohrad  
- počet účastníků: 14 
 
jednotlivci: 6. místo Václav Záruba 
 8. místo Jakub Severa 
 
druţstva:  3. místo 
 
28. 3. 2014  Automechanik junior 2014  SŠA Holice 
- počet účastníků: 6 
 
jednotlivci: 5. místo Petr Klaudinger 
 6. místo Jiří Šudoma 
 
28.3. 2014 Karosář junior 2014  SŠA Holice 
- počet účastníků: 6 
 
jednotlivci: 5. místo Ondřej Drahoš 
 6. místo Petr Čejka 
 
28. – 30.4. 2014 Celostátní odborná soutěţ AUTOLAKÝRNÍK Junior– Servisní centrum Škoda Auto a.s., 
Kosmonosy 
- počet účastníků: 11 
 
jednotlivci: 11. místo Martin Budík 
 
22.-23.11 2013 3. ročník Mistrovství ČR s mezinárodní účastí  Brno 
- počet účastníků: 12 
 
druţstva: 3. místo Adéla Simonová 
   Adriena Csocsová 



Další aktivity a související akce v rámci OV 
 
Ve dnech 23.10., 15.11. - Autosalon, 11.12. 2013, 11.1. a 5.2.2014 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 čtrnáctý 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 43. Součástí byly praktické ukázky 
svařování, opravy plastů, ale i odborné přednášky vystavovatelů z oblasti automobilového průmyslu. 
Velmi se líbila ukázka slaňování z budovy Hasičským záchranným sborem Vysoké Mýto, ukázka činnosti 
vakuového motoru i beseda s Mgr. Františkem Trampotou na téma Kyberšikana. 
 

 
 
 
V neustálém zájmu ţáků byl automobilní trenaţér a soutěţ ţáků ZŠ v demontáţi a montáţi pneumatiky na Š-
Fabia. 
Velké pozornosti se těšila expozice BESIPu. 
V letošním školním roce škola pokračovala v Nové závěrečné zkoušky KVALITA 2 a to v učebních oborech 
automechanik, strojní mechanik, nástrojař, čalouník, 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. 
 
V letošním školním roce jsme pořádali jiţ 14. ročník soutěţe ţáků devátých tříd základních škol. Nad touto 
soutěţí převzala záštitu firma FRONIUS s.r.o. Hradec Králové.  
Soutěţ se konala 7.11. 2013 a zúčastnilo se jí 57 ţáků z 11 základních škol Pardubického kraje. Vítězi se stali 
ţáci ZŠ Proseč a jednotlivcích zvítězil Pavel Zach ze ZŠ Proseč. 

 
XIV. ročník soutěţe ZŠ 

 
Celoročně probíhala soutěţ Iniciativy při odborném výcviku. Pro nejlepší ţáky ze skupiny byla odměnou 
vyhlídkový let z místního letiště. 
V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ se 8 ZŠ – Vysoké 
Mýto, Javornická, Vysoké Mýto, Jiráskova, Choceň, Mistra Choceňského, Proseč, Hrochův Týnec, Skuteč, 
Smetanova, Luţe a Morašice seznamovalo se studijními a učebními obory vyučované na naší škole. Kaţdý ţák 
ZŠ absolvoval osm výukových dnů na pracovištích odborného výcviku ISŠT. Celkem toto pracovní vyučování 
absolvovalo 385 ţáků ZŠ. 
Po prázdninách bude tato aktivita opět pokračovat. 
 

Technohrátky 24. 4. 2014 
Ve spolupráci s odborem školství a kultury Pardubického kraje byla škola jedním z pořadatelů druhého ročníku 
„Technohrátek“, unikátního projektu na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Ţáci ze ZŠ – Horní 
Jelení, Dašice, Hradec nad Svitavou, Radiměř, Pardubice – Svítkov, Svitavy, Lubná a Chrudim měli moţnost 
vyzkoušet si svoji zručnost i to, co obnáší jednotlivé obory vyučované na ISŠT. Zábavnou formou pojaté soutěţe 
se těšily značnému zájmu zúčastněných ţáků, coţ bylo tou nejlepší odměnou pro všechny, kteří se na přípravě 
této akce podíleli. 

 
Technohrátky 



Školení a přednášky 
 
V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci zúčastnili seminářů v rámci projektu „Nevzdávej to“.  
Zdeněk Dušek a Ing. Luděk Roleček 14.10. 2013 byli na semináři ke spolupráci středních škol a firmy Škoda 
v Servisním Tréninkovém Centru Škoda v Kosmonosech. 
Učitelé OV Milan Říha a Pavel Kopecký oboru automechanik se zúčastnili školení Scania v Ústí nad  Orlicíí  
28.11. 2013 a 20.1. 2014 školení Bosch v Mladé Boleslavi. 
Školení bezpečnosti při manipulaci s nádobami na plyny absolvovali všichni učitelé OV. 
 UOV Petr Brandýský se dvěma ţáky se 22.4. 2014 zúčastnil ve firmě Auto Fit spol .s r.o. Brno Tréninkového 
soustředění před soutěţí Autolakýrník. 
Do projektu UNIV 3 KRAJE je zapojena UOV J. Trnková.  
P.Leníček se aktivně zapojil do Tvorby jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru Karosář. 
22.5. 2014 na konferenci k podpoře technického vzdělávání v Plzni převzal Osvědčení DVPP Zdeněk Dušek 
v rámci udrţitelnosti projektu IQ INDUSTRY. 
Na této konferenci byl škole udělen DIPLOM PARTNERA PROJEKTU IQ INDUSTRY. 
Sedm učitelů OV absolvovalo v 26. týdnu základní kurz svařování autoplastů. 
V rámci projektů „IQ Industry“ a „Spolupráce škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji“ se učitelé teorie i praxe 
účastnili řady dalších seminářů, přednášek a odborných stáţí ve firmách. 
 
 
 
Zpracoval: Zdeněk Dušek, ZŘ OV 

 

 

 

 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

NA ÚSEKU TEORETICKÉ VÝUKY  

ve školním roce 2013/2014 

 
Učitelé teoretické výuky se zúčastnili následujících studijních aktivit: 
 

Studium k získání kvalifikace učitelství anglického jazyka 
Bc.Soušková – dokončen bakalářský studijní program, od září 2014 pokračuje v magisterském studiu 

 
SAS, počítačová síť: 
Mgr. Čapek 
Mgr. Hynek studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a 
komunikačních technologií - 3 semestry – dokončeno 
 
Průběţně se oba vyučující účastní seminářů SAS 
 
Školení BOZP   
všichni pracovníci  
 
Školení řidičů 
zúčastnili se pracovníci, kteří pouţívají sluţební vozidla 
 
V rámci projektu VIK  
se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili seminářů na téma: 
 
Školní prostředí, autorita a kázeň 
Posilování komunikačních dovedností mezi učitelem a ţákem 
Rozvoj sociálních kompetencí učitele – 2 denní 
 
 
Aktuální otázky odborného vzdělávání  UNIV 3 
Školy jako centra celoţivotního učení 
Mgr. Suchánková 
Ing. Bakešová 
Ing. Roleček 



 
Kurz svařování plastů 
Ing. Khorel 
absolvoval 4denní kurz certifikovaný svařování plastů  
 
Kurz Základy první pomoci 
učitelé tělesné výchovy absolvovali 1denní kurz 
Mgr. Vovková 
Mgr. Smrček 
Mgr. Mimra 
Bc. Černý 
 
 

 
Projekt Cesta kvality – rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení 
Mgr. Suchánková 
Ing. Roleček 
 
Absolvovali semináře na téma: 
 
Typologie MBTI 
Organizační aspekty vzdělávání dětí a ţáků 
Obecné právní předpisy v praxi 
Kontrolní systém školy 
 
 

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
Pedagogičtí pracovníci zapojení v tomto projektu se zúčastnili výjezdního semináře, jehoţ náplní byla 
návštěva Technické univerzity Liberec, kde absolvovali vzdělávací program o výrobě a zpracování plastů. 
Následně navštívili firmu FormplastPurkert v Jablonném nad Orlicí – Bystřec, kde se seznámili 
s nejmodernější technologií na výrobu plastových součástí pro automobilový průmysl.  
Učitelé odborných předmětů se v rámci dalšího vzdělávání účastnili odborných stáţí ve firmách. Kaţdý učitel 
OP absolvoval v průběhu školního roku alespoň jednu stáţ ve firmě. 
 

Součástí dalšího vzdělávání byly i odborné exkurze, které se realizovaly dle plánu exkurzí ISŠT na školní rok 
2013-2014. 
 
 

Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 

  



HODNOCENÍ PRÁCE KOMISÍ 

  ZPRÁVA ZA KOMISI ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 

závěrečná zpráva za školní rok 2013/2014 

 
     Komise OP strojírenských pracovala ve sloţení: 
 

Předseda: Ing. Khorel Ladislav 

 

Členové:  Ing. Tocháček Jiří  PaedDr. Chára Václav 

Ing. Solil Milan         Ing. Novotný Pavel 

Mgr. Hron Antonín                           Ing. Bakešová Monika   

p. Merkl Karel     Mgr. Mimra Pavel 

Mgr. Hron Antonín    

 
     Ve školním roce 2013-2014 se práce komise OP strojírenských zaměřila hlavně na plnění osnov a 
mezipředmětové vztahy v odborných předmětech. 
     Komise konstatuje, ţe osnovy byly ve všech předmětech splněny. 
 
 
 

Členové komise uskutečnili se studenty následující exkurze: 
 
 

7. ledna Hyundai Motors Nošovice   A 1,A 2 To,Vo 
14. ledna Tiskárna G – Tisk Vysoké Mýto  L 2  Bk 
25. listopadu Slévárna bar. kovů Vysoké Mýto  NZ 2  Bk 
14. března Muzeum Vysoké Mýto   L 1  Bk 
28. dubna CZ Loko Česká Třebová   ČL 3  Bk, Hr 
 
 
 
     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: 
 
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŢ ZRUČNOSTI ZLATÝ PILNÍK XII. ročník, pořádaný Střední školou technickou Opava, 
vyhlášený Okresní hospodářskou komorou Opava a firmou FERRAM a.s. Opava, zaměřený na rukodělné obory 
pro ţáky středních škol dne: 
 
17. března 2014 -  počet účastníků:  19 
Sponzor soutěţe: FERAM a.s., OSTROJ a.s., ROTARY International 
 
- jednotlivci:  11. místo  Tomáš Zeman  NZ III 
 
 
Regionální kolosoutěţe odborných dovedností oboru strojní mechanik Pardubického a Královéhradeckého 
kraje, konané na ISŠT Vysoké Mýto dne: 
 
18. – 19. března 2014  -  počet účastníků:  16 ţáků z 8 škol 
 
- jednotlivci:  1. místo Tomáš Zeman  NZ III (2. místo Michal Ţák – CR) 

3. místo Vlastimil Zahradník NZ III 
 
- druţstvo:  1. místo  z 8 přihlášených škol 
 
 
 
 



Celostátní odborná soutěţ Cech KOVO ČR 2014  ,,České ručičky“ BRNO,  
oboru 23-51 H/01strojní mechanik  
Pořadatel celostátního finále: 
Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 13  
 
soutěţ konaná dne 17. – 19. března 2014  -  počet účastníků: 19  
 
- jednotlivci za Pardubický kraj:  

7. Tomáš Zeman NZ III 
(9. Michal Ţák SPŠ – Chrudim) 
- hodnocení Pardubického kraje:  
4. místo  

 
Regionální kolo soutěţe Česko-Slovenský Autoopravář Junior 2014 – Holice:  28.3.2014 

Kategorie karosář: 
 Ondřej Drahoš     KIII   5. místo 
 Petr Čejka     KIII   6. místo   

  
Kategorie automechanik: 

 Petr Klaudinger     AIII   5. místo 
 Jiří Šudoma     AIII   6. místo 

 
 
SOD – NÁSTROJAŘ – 2014  
Regionální kolo soutěţe odborných dovedností v učebním oboru nástrojař, na SOU Letohrad, konané dne: 
 
2. – 3. dubna 2014  -  počet účastníků: 14 ţáků ze 7 škol 
 
- jednotlivci:  6. místo Václav Záruba NZ III 

8. místo Jakub Severa NZ III 
 
- druţstvo:  3. místo  ze 7 přihlášených škol 
 
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŢ VE SVAŘOVÁNÍ  - 18. ročník ZLATÝ POHÁR LINDE  
15. – 16. 4. 2014 FRÝDEK – MÍSTEK  
 
Metoda svařování:  
 
Metoda 141: Jůza Matouš KIII –  teoretická část 4. místo 
    praktická část 9. místo  
 
Metoda 135: Němec Radim KII –  teoretická část 16. místo 
    praktická část 29. místo z 50 soutěţících 
 
Metoda 111: Brandejs Lukáš KII –  teoretická část 17. místo 
    praktická část 30. místo    
 
Metoda 311: Vomáčko Michal KII – teoretická část 18. místo 
    praktická část 26. místo z 33 soutěţících 
    
 
 Autolakýrník Junior 2014 – Mladá Boleslav - Kosmonosy:  28.4. – 30. 4. 2014 

 
Martin Budík    L III   11. místo 

 
     Členové komise připravili a vybrali zkušební maturitní otázky pro třídy MME 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 2013/2014 

Školní rok 2013/2014 proběhl dle učebního plánu. Metodická komise se pravidelně scházela ve sloţení: 

Předseda: Václav Brabec  UOV 
Členové:   Mgr. Pavel Mimra UOP 
                 Ing. Milan Solil  UOP 
 
Dosaţené výsledky jak v průběhu roku, tak i při ročníkových zkouškách a maturitní praktické části odpovídají 

schopnostem ţáků. 

Veškeré exkurze proběhly v souladu se stanoveným harmonogramem exkurzí, schváleném na prvním zasedání 
metodické komise.Byla řešena špatná docházka do hodin praktického vyučování u některých ţáků druhého 
ročníku. Jeden ţák přestupuje k 1. 9. 2014 do SŠA Ústí nad Orlicí na učební obor automechanik. 
Byly vyhodnoceny praxe u smluvních partnerů, zejména stíţnosti ţáků ME II, s nástinem opatření pro příští školní 
rok.  
Praktická maturitní zkouška proběhla 12. a 16. května, letos jiţ jako součást celkových maturitních zkoušek. 
Výsledky jsou samostatnou přílohou zprávy o praktické zkoušce. Komise zhodnotila výstupy z praktických 
maturitních zkoušek a projednala návrhy, na které části osnov se ve školním roce 2014 - 2015 zaměřit více. Byla 
dohodnuta uţší spolupráce při tvorbě řídících programů v návaznosti na nové CNC stroje. 
 
 
 
Zpracoval: Václav Brabec 

  

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH 

závěrečná zpráva za školní rok 2013/2014 

 

 

V letošním školním roce konalo 11 ţáků maturitní zkoušku z matematiky. Ze třídy NS2 absolvovali 
úspěšně 2 ţáci z 5 celkem. Ve třídě MME4 úspěšně odmaturovali 4 ţáci z 6.  

Dne 19. 3. 2014 se ţáci učebních i studijních oborů zúčastnili matematické soutěţe v Ústí nad Orlicí. 
Celkem reprezentovalo 7 ţáků a jejich výsledky byly velmi dobré. Z třídy NS2 obsadil David Voříšek 2. a 
Filip Sajdl 3. místo a z třídy A3 Lukáš Bohuněk 8. místo. 

Komise informovala o vyuţívání výpočetní techniky při výuce. Nejčastěji se vyuţívá notebook 
s dataprojektorem, kdy jsou probíraná témata zpracovaná pomocí prezentací, nebo se vyuţívá 
internetových odkazů a aplikací.  

Z oblasti dalších přírodovědných předmětů byla stejně jako v minulých letech vyvinuta velká iniciativa 
směrem k lepšímu pochopení problematiky týkající se ekologie a chemie. Pro větší motivaci byla 
zařazována témata zasahující i do odborných předmětů, např. nakládání s odpadem vznikajícím při výrobě, 
ekologická likvidace provozních tekutin a nebezpečných materiálů, vlastnosti látek pouţívaných ve 
strojírenské výrobě a při tepelném zpracování. Vše se realizovalo pomocí prezentací, výkladu a 
samostatných referátů. 

Pro podporu výuky matematiky a fyziky byly vytvořeny digitální učební materiály na vybraná témata. 
Z oblasti ekologie byla realizována beseda o energetice s názvem Energie – budoucnost lidstva. Byla 

zaměřena na vysvětlení a přiblíţení výhod vyuţívání jaderné energie. Nebyla opomenuta také rizika a 
problematika bezpečnosti při získávání tohoto druhu energie 

Celkově se prospěch a zájem v daných předmětech stále mírně zhoršuje, coţ má hlavně vliv na 
sniţující se úspěšnost ţáků konajících maturitní zkoušku z matematiky a poměrně velký počet ţáků, kteří 
musí absolvovat dodatečné a opravné zkoušky z matematiky a fyziky. Pro další období bude zapotřebí 
motivovat ţáky k větší aktivitě jak přímo ve vyučování, tak v samostatné přípravě doma.  

 
 

Zpracoval: Ing. Pavel Novotný  



ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ –  

HUMANITNÍ A SPORTOVNÍ SEKCE  

závěrečná zpráva za školní rok 2013/2014 

 

 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 2013/2014 
 

 zpracování tematických plánů na základě platných ŠVP, kontrola jejich plnění a případná 
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 z humanitních předmětů v rámci projektu „Nevzdávej to“ pro ţáky prvních ročníků 
 

 aktualizace či nové vyhotovení otázek z českého jazyka pro ústní zkoušku společné části 
maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 
 

 aktualizace či nové vyhotovení třetích částí pracovního listu pro ústní zkoušku společné části 
maturitní zkoušky z anglického jazyka ve školním roce 2013/2014 
 

 účast učitelů anglického a českého jazyka na Konzultačních seminářích pro hodnotitele ústní 
zkoušky společné části maturitní zkoušky 
 

 zajištění průběhu maturitní zkoušky v květnu 2014 – zadavatelské a hodnotitelské aktivity 
učitelů 
 

 tvorba a pilotování digitálních učebních materiálů v hodinách anglického jazyka: anglická 
gramatika a konverzace, anglická odborná slovní zásoba pro ţáky učebního oboru čalouník a 
lakýrník, gramatické testy; v hodinách českého jazyka: světová literatura 20. století, česká 
literatura 2. poloviny 20. století, etapy ve vývoji světové a české literatury; v hodinách dějepisu: 
osobnosti české historie a jejich doba 
 

 vytvoření výukového materiálu „Vyuţití videa ve výuce dějepisu se zaměřením na 2. světovou 
válku“ 

 

 vzdělávací pobyt v Rakousku pro učitele německého jazyka-účast prostřednictvím grantu 
Comenius 

 

 účast na setkání výchovných poradců v PPP ústí nad Orlicí 
 

 seminář v Hradci Králové na téma „Práce s neklidnými a nesoustředěnými dospívajícími a 
mladými lidmi“ (účast výchovné poradkyně)  

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 a sportovních soutěţí a programů 

 září 2013 – adaptační kurzy pro ţáky prvních ročníků (A1, MME1, KLNZ1) v rámci projektu 
„Nevzdávej to!“ 
 

 říjen 2013 -  návštěva divadelního představení Don Quijote de la Ancha v Šemberově divadle 
(pro ţáky studijních oborů) 

 

 listopad 2013 – návštěva divadelního představení Romeo and Juliet v anglickém jazyce 
v královehradeckém divadle Drak (ţáci z MME1, MME2, M3, MME4 a NS2) 

 

 listopad 2013 – beseda na téma Kyberšikana, přednášející Mgr. Krampota z ACET Praha 
 

 listopad 2013 – školní liga ve futsalu 
 

 prosinec 2013 – podpora projektu Českého výboru UNICEF „Adoptuj panenku – zachráníš 
ţivot“ (třída MME2) 

 

 prosinec 2013 – účast v projektu „GrabtheReader“ zaměřeného na zaloţení a vybavení 
anglicko-jazyčné knihovny ve škole  
 

 leden 2014 – účast a výhra ve čtenářské soutěţi časopisu Bridge (třída M3) 
 

 únor 2014 – LVZ v Krkonoších pro ţáky 1. ročníků 
 

 březen 2014/duben 2014 – školní florbalová liga 
 

 duben 2014 – projektové dny na téma Prevence rizikového chování mládeţe 
(A1, MME1, KLNZ1) 
 

 sportovní den pro první ročníky v rámci projektu „Nevzdávej to!“ 
 

 červen 2014 – návštěva divadelního představení „Ţebrácká opera“ (třída MME1) a „Soudce 
v nesnázích“ (třída M3) v Hradci králové 
 

 červen 2014 – adaptační pobyty: cyklistický na Horním Jelení (třída A1), vodácký kurz/výlet po 
Tiché Orlici (třída MME1) 

 

 červen 2014 – dva cyklistické výlety v okolí Vysokého Mýta 
 
 

4. Příprava mezinárodních projektů a další aktivity spojené se zahraničím 

 září 2013 – účast 16 ţáků a pedagogického doprovodu na projektu „Partnerství 
má cenu zlata“, který ISŠT připravila v rámci spolupráce s partnerskou školou BeruflicheSchulen 
v Korbachu. Projekt se uskutečnil v německém Korbachu (Mgr. Hynek, Mgr. Burcalová) 
 

 únor 2014 - partnerská návštěva z Korbachu (JürgenNeumeier, Andreas Greif) 
– projednány podmínky dalšího projektu, který se uskuteční v únoru 2015 v Krkonoších. Projekt 
bude zaměřen na zimní sportování. 

Zpracovala: Bc. Věra Soušková 
 

 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE IKT, ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ EKONOMICKÝCH A 

OBLASTI ICT 

závěrečná zpráva za školní rok 2013/2014 

 

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

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

5. Pedagogická činnost 

 stanovení základních poţadavků výuky u tříletých učebních a čtyřletých studijních oborů a 
nástavbového studia pro školní rok 2013/2014 

 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 

 doučování ţáků 1. ročníků z IKT v rámci projektu „Nevzdávej to“ 

 aktualizace či nové vyhotovení maturitních otázek z ekonomických předmětů pro maturity ve 
školní roce 2013/2014 

 konzultace pro studenty k přípravě projektů na praktickou maturitní zkoušku 

 zajištění průběhu maturitní zkoušky (duben – květen 2014) 

 tvorba digitálních učebních materiálů z oblasti Finanční gramotnost 

6. Správa učeben a kabinetů, doplňování pomůcek 

 aktualizace SW potřebného pro výuku ekonomických předmětů oboru Strojírenská technická 
administrativa, předmětu Informační a komunikační technologie a předmětů strojírenských 
oborů (Konstrukce pomocí počítače, Počítačová grafika apod.) 

 zprovoznění nového webu a elektronické pošty ISŠT 

 připojení ISŠT k internetu pomocí optického kabelu 

7. Organizace exkurzí a odborných praxí 

 zajištění dvoutýdenní odborné praxe studentů MME2, M3 a NS1 v květnu 2014 v podnicích - 
průběh praxe i odborná úroveň studentů byly hodnoceny ze strany podniků velmi dobře 

 exkurze ţáků na Úřad práce v Ústí nad Orlicí a do Parlamentu ČR 
 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek  

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU AUTOMECHANIK 

 za školní rok 2013/2014 

 

 
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 mechanik opravář motorových vozidel se zúčastnili soutěţe Automechanik junior. Ze školního do 
regionálního kola postoupili ţáci Frodl Matěj a Klaudinger Petr. V regionálním kole, které se konalo na střední 
škole automobilní v Holicích se ţák Klaudinger Petr umístil na pátém místě a Šudoma Jiří jako náhradník na 
šestém místě. Opět se potvrdila velká výhoda domácího prostředí pořádající školy. 



 
Proběhly závěrečné zkoušky oboru mechanik opravář motorových vozidel dle jednotného zadání. 

Zkoušky proběhly od 2.6. 2014 do 16.6. 2014. Ke zkouškám bylo připuštěno 16 ţáků, pět ţáků nebylo připuštěno 
z důvodu velké absence. V písemné zkoušce neuspěl jeden ţák, v praktické zkoušce neuspěl jeden ţák a v ústní 
zkoušce neuspěl jeden ţák. Čtyři ţáci prospěli s vyznamenáním. 

 
Ti ţáci, kteří nebyli hodnoceni z odborného výcviku, budou přezkoušeni dne 27.8.2014. 

Zpracoval: Milan Říha 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU KAROSÁŘ 

 za školní rok 2013/2014 

 

Školní rok 2013/2014 proběhl dle učebního plánu. Metodická komise se pravidelně scházela ve sloţení: 

učitelé TV- ing. Ladislav Khorel, Mgr. Vladimír Smrček, Bc. Tomáš Černý 

učitelé OV- Petr Leníček, Eduard Haselmann, Bohuslav Bezdíček 

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

Frýdku Místku čtyři ţáci. Po dlouhé přípravě i letos naši ţáci nepředvedli dobré výsledky. Ve velké konkurenci 

škol se umístili v prostřední části výsledkové listiny. 

V regionální soutěţi karosář junior nás reprezentovali ţáci Drahoš Ondřej a Čejka Petr tito ţáci i přes důkladnou 

přípravu teoretické i praktické části neobstáli v konkurenci mezi zúčastněnými školami. Při řešení úkolů přímo na 

soutěţi ţáci ztratili veškerou motivaci a tuto soutěţ rezignovali z důvodu „nezájmu“. V konečném součtu bodů 

obsadili poslední dvě místa. 

V letošním roce ukončili studium: I. ročník- Friedl Michael, Kora Patrik, II. ročník- Jindra Ondřej a Klesal 

Adam. 

Závěrečné zkoušky pro III. ročník probíhaly ve dnech 6.6.- 18.6.2014. Z celkového počtu 21 ţáků nebylo k těmto 

zkouškám připuštěno 9 ţáků z důvodu příliš velké absence a neuspokojivých výsledků ve studiu. Závěrečné 

zkoušky absolvovalo 12 ţáků. Jiţ během studia tito ţáci působili častým nezájmem o poskytované informace a 

pasivitou v praktickém vyučování a proto i závěrečné zkoušky probíhaly v tomto duchu. Po zakončení ústní části 

JZZZ  komise předala pouze sedmi ţákům výuční list. Škola se také zapojila do projektu Pardubického kraje 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Cílem projektu je zkvalitnění podmínek 

pro výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů a navázání spolupráce mezi SŠ, ZŠ a sociálními 

partnery škol. Projekt by měl umoţnit ţákům obou typů škol pracovat v nově vybavených učebnách, laboratořích 

a dílnách pod vedením zkušených pedagogických pracovníků středních škol s novými moderními přístroji. Ţáci 

SŠ budou v těchto učebnách absolvovat povinnou výuku i volnočasové aktivity. Ţáci ZŠ budou v rámci 

spolupráce v těchto učebnách realizovat především praktická cvičení (laboratoře nebo dílny). Spolupráce se 

sociálními partnery bude směřována především na motivaci ţáků ke studiu přírodovědných a technických oborů. 

Odborníci z praxe ţákům v rámci výuky a odborných exkurzí přiblíţí nové technologie a prostředí svých firem. 

 

 

Zpracoval: Eduard Haselmann 

 

 

  



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU AUTOLAKÝRNÍK 

za školní rok 2013/2014 

 

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

Předseda komise: Holomek Petr   

Členové komise: Brandýský Petr   UOV 

Ing. Khorel  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 15. 11. 2013 a rodičovském sdruţení.  

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. 

. 

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. 

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 

Martinem Budíkem. Finále soutěţe autoopravář junior oboru autolakýrník se konalo ve dnech 29.4. – 30. 4. 2014 

ve Středním odborném učilišti strojírenském ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, které bylo zároveň garantem 

s ISŠT Brno. Soutěţe autolakýrník se zúčastnilo 11 škol. Vítězem se stal ţák Automobilní školy v Brně. 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  Brandýský Petr, teoretickou a ústní část konzultovanou s vedením ISŠT, připravil UOP Mgr. Hron 

Antonín. 

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

nebyli připuštěni v řádném termínu ke zkouškám 4 ţáci, kteří v měsíci srpnu vykonají dodatečnou zkoušku pro 

ukončení třetího ročníku. Závěrečné zkoušky byly dobře připraveny a ţáci prokázali své znalosti, které získali 

během studia na naší ISŠT, servisech ataké na praxi v podniku IVECO CZ a. s., se kterým naše škola úzce 

spolupracuje. 2 ţáci si budou muset zopakovat praktickou část zkoušek v termínu od 9. 9. – 20. 9. 2014, protoţe 

jejich práce byla nevyhovující.Ţáci Moravec Matěj,SoukalTomáš,SvobodaTomáš,BudíkMartin,Průšek Jakub a 

ţákyně Drobná Dominika 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 Brandýský 

  



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU ČALOUNÍK 

 za školní rok 2013/2014 

  

V září jsme schválili plán metodické komise a plán exkurzí na tento školní rok. 
9.10.2013 se naše ţákyně zúčastnily exkurze v čalounické firmě Jedlička. 
23.11.2013 Adriena Csocsová a Adéla Simonová se zúčastnily mezinárodní soutěţe čalouníků v Brně kde získaly 
3. místo. 
12.3.2014 jsme navštívili čalounu v závodě Iveco. 
28.4.2014 byla poslední exkurze v České Třebové ve firmě LOKO CZ. 
 Kaţdá návštěva měla přínos poznatků a vědomostí pro naše ţáky. 
Po klasifikační poradě byla všechna děvčata připuštěna k JZZ.  
Písemnou zkoušku nevykonala 1 ţákyně,praktickou zkoušku nevykonala také jedna ţákyně. Adéla Simonová 
absolvovala JZZ s vyznamenáním.  
Osnovy byly splněny,teoretická a praktická část měla návaznost.Spolupráce komise i technického zázemí bylo 
vstřícné a tímto všem děkuji.  
 

Zpracovala: Jaroslava Trnková  

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU  

ZÁMEČNÍK A NÁSTROJAŘ 

za školní rok 2013/2014 

 

Metodická komise ve sloţení Pravec J., Pištora V., Kajsrlík M., Burian M. A PaedDr. Chára V. 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 – vroubkovací přípravek   4-3-0000/2012          

-strojní mechanik – kloubový nástavec  ME-03 

Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech 5.6.-17.6.2014. Z nástrojařů nebyl připuštěn Střítězský Jan a Jiříček 
Zdeněk, pro nemoc nemohl nastoupit Záruba Václav. Ze strojních mechaniků Mimra Daniel. 

Všechny skupiny se zapojily do soutěţe iniciativy ţáků na úseku dílen. Nejlepší ţáci byli odměněni vyhlídkovým 
letem. 

Ţáci 2. ročníku se zapojili v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 
kraji“, dále pomáhali při pořádání „TECHNOHRÁTEK“, které se konaly na naší škole dne 24.4. 2014. 

V průběhu školního roku jsme uskutečnili několik exkurzí OEZ Letohrad, CZ LOKO Česká Třebová a ve Vysokém 
Mýtě jsme navštívili firmy IVECO, EKOMETAL, TVARMETAL a ECOS. 

Závěrem bych chtěl zmínit úspěšnou reprezentaci naší školy na soutěţích:  

obor strojní mechanik – 18. a 19.3.2014 ISŠT  Vysoké Mýto 

soutěţ druţstev   - 1. místo  

jednotlivci             - 1. místo Zeman Tomáš 

- 3. místo Zahradník Vlastimil 

obor nástrojař  - 2. a 3. 4.2014 v SPŠ Letohrad            

soutěţ druţstev   - 3. místo 

jednotlivci             - 6. místo Záruba Václav 

 - 8. místo Severa Jakub 

Na celostátní soutěţi KOVO JUNIOR v Brně ve dnech 2. a 3.4.2014 se Tomáš Zeman umístil na krásném 7. 

místě. 

 

 

Zpracoval: Jaroslav Pravec 

 



ZPRÁVA O ZABEZPEČENÍ POŢÁRNÍ OCHRANY 
 za školní rok 2013/2014 

  

 

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 a 
- 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: 

- porušováni zásad bezpečné práce při manipulaci s hořlavým materiálem 
- včasné nevynášení košů se snadno vznětlivým materiálem  
- po instalaci ochranných skříněk na některá vybraná místa se zamezilo poškozování plomb hasících 

přístrojů 
19.9 2013 Ing. Petr Vodák provedl revizi a opravu hydrantů 
31.1 2014 Provedeno školení všech zaměstnanců a poţární hlídky z PO 
25.3 2014 Firma Prepo provedla kontrolu a výměnu hasicích přístrojů 
24.4 2014 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 proškolení o moţnostech vzniku a zamezeni poţáru. 
 

 
 

 Zpracoval: Václav Pištora 

 

  SPRÁVA BUDOV 

 

 za školní rok 2013/2014 

  Ve školním roce 2013 -2014 se v rámci plánovaných oprav a rekonstrukcí uskutečnilo na úseku několik akcí. 

  V měsících říjen – listopad 2013 byla provedena  výměna podlahových krytin loţnic domova mládeţe 
č.67,79,78,76 v části trakt, dále v prvním patře v loţnicích č.21,24,25,27,30,31,32,33 a v druhém patře v loţnicích 
č.47,48,49,50. 

   V měsíci duben 2014 byla provedena oprava omítky a malby čelní stěny a stropu tělocvičny školy. 

   V průběhu školního roku se uskutečnila dle harmonogramu celá řada revizí a kontrol, na vybavení, zařízení a 
budovách školy. Například revize elektroinstalací, revize plynových zařízení, revize tlakových nádob, revize 
komínů, hydrantů a hasicích přístrojů apod. V současné době jsou všechny revize a prohlídky platné. Zjištěné 
závady a nedostatky jsou průběţně odstraňovány. 

   Na začátek hlavních prázdnin je připravována akce vymalování prostor svářecí školy, stavební akce učebna 
CNC, učebna automechanik a pracoviště automechanik. 

  Na všech těchto akcích, ale i na dalších činnostech spojených s provozem, opravou a údrţbou budov, zařízení 
celého areálu školy, se svojí kaţdodenní činností podílí všichni pracovníci správy budov (údrţbáři, uklízečky, 
vrátní). 

V personálním obsazení úseku došlo ve školním roce ke změně. Paní Miloslava Krpatová, která pracovala jako 
uklízečka, odešla do starobního důchodu v měsíci červnu 2013 a na její místo nastoupila paní Věra Honzálková.  

  

  

Zpracoval: Petr Langer 



 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V Kč 
(za kalendářní rok 2013) 

 
 

 
. 

 Hospodářský výsledek celkem 
  

26326,09 

z toho: hlavní činnost 
  

2644,09 

 
doplňková činnost 

  
23682,75 

Doplňková (hospodářská) činnost 
  

 
příjmy z doplňkové činnosti 

 
3443194,46 

 
výdaje z doplňkové činnosti 

 
3419511,71 

   
HV 

 
23682,75 

 
Hlavní činnost - Příjmy 

  

 
NIV dotace z ÚSC  (provozní prostředky) 7035304 

z toho: Dotace od zřizovatele na provoz 
 

6474000 

 
Ostatní programy a projekty z ÚSC 475004 

 
z toho Stipendia 

  
86300 

 
NIV dotace z MŠMT - přímé náklady 22255000 

z toho: platy 
   

15637000 

 
ostatní osobní náklady 

 
606000 

 
ostatní (pojistné,FKSP,ONIV) 

 
6012000 

 
programy MŠMT 

  
1052750,8 

 
ESF " Nevzdávej to " 

  
447004,78 

 
Ostatní provozní příjmy 

 
6905856,22 

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

6789856 

 
Město Vysoké Mýto 

  
8000 

   
celkem 

 
36188160,22 

Hlavní činnost - Výdaje 
   

 
Neinvestiční (prov.) výdaje 

  z toho: osobní náklady zaměstnanců 
 

14091673 

 
ostatní platby za provedenou práci, odstupné 1089412 

 
soc. a zdr. pojištění,náhrady,zák.pojištění 5750772 

 
ostatní sociální náklady (FKSP) 

 
161846 

 
odměna za prod.práci ţáků 

 
76626 

 
zák.pojištění úrazů a nem.zpov. 

 
76142 

 
učební pomůcky,učebnice,odb. výcvik,soutěţe 6052,4 

 
stipendia ţáků 

  
93700 

 
vybavení ISŠT neinv.majetkem 

 
21728 

 
energie (el.en.,plyn,vodné) 

 
1990932,4 

 
oprava a údrţba 

  
380179,74 

 
školení a vzdělávání zaměstnanců 9424 

 
cestovní náhrady 

  
26898 

 
ochr.pomůcky ţáků a zamestn. 

 
68236,9 

 
nájemné(plyn.lahve,burzy škol.…) 56851,46 

 
telefony,poštovné,internet 

 
133621 

 
stočné, sráţková voda 

 
127488,61 

 
reprezentace školy 

  
2662 

 
fin.nákl.(pojistné,bank.popl.,DPH) 

 
573109 

 
odpisy DHM, DNHM 

  
2132638,3 

 
ostatní provozní náklady různé   9315523 

z toho: čistící prostředky 
  

171000,82 

např. potraviny ve ŠJ (ţáci a zaměstn.) 
 

2386589,3 

 
pohonné hmoty 

  
163582,67 

 
spotřeba materiálu, výuka,svářečská škola 1413617,9 



 
programové licence a vybavení, konzultace 135227,1 

 
revize,emise,kalibrace 

 
210923,66 

   
celkem 

 
36185516,13 

   
HV 

 
23682,75 

 

Zpracovala: Ing. Gabriela Valentová 

 


