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Úvodní slovo  

Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestože tato zpráva nemůže 
podrobně zachytit všechny změny a události, které se v životě naší školy udály, věřím, že dobře poslouží 
k připomenutí toho nejdůležitějšího. 

Děkuji všem pracovníkům školy, kteří se na úspěšném zvládnutí úkolů školního roku 2014/2015 podíleli a přeji 
hodně úspěchů i v letech následujících. 

   

Ve Vysokém Mýtě dne 14. 8. 2015 

  

                                                                                                                             Ing. Luděk Roleček 

                                                                                                                                    ředitel ISŠT 

 Schváleno na pedagogické radě dne 28. 8. 2015 

 Schváleno Školskou radou dne 1. 10. 2015 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2014/2015  

  

Název a adresa školy: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, 
Mládežnická 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 mládeže: Otto Šlegr  
Ekonom školy: Ing. Gabriela Valentová 

 Charakteristika školy  

  

Počet tříd: 14
Počet žáků celkem: 286
Průměrný počet žáků na třídu   20
Ubytovaní žáci: 93

  

Počet žáků v oborech a) 3letých učebních: 202 
  b) 4letých studijních:  44 
  c) nástavbových pro absolventy 3letých uč. oborů - 

denní forma 
 40 

 

   

Přijímací řízení  

  

Počet přihlášek do 1. kola: 232     
do dalších kol: 16     
Nastoupilo celkem ke studiu:  142 žáků z toho   48 žáků maturitní obory 
      94 žáků učební obory 

  

ŠKOLA VYUČOVALA NÁSLEDUJÍCÍ OBORY:  

  

Kód oboru  Název oboru  Schvalovací doložka  
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 
23-43-L/51 Provozní technika č. j. 1606/2010-23 



 

Kontaktní adresy školy  

Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 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   

   

Složení školské rady:  

  

Předseda:    Ing. Pavel Novotný 
Členové:    Ing. Miloš Huryta MBA 
  Jan Blahovec  

   

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE INTEGROVANÉ ST ŘEDNÍ ŠKOLY 
TECHNICKÉ, MLÁDEŽNICKÁ 380, VYSOKÉ MÝTO 

ve školním roce 2014/2015 
 

Vedení Základní odborové organizace se skládá z předsedy – Petr Leníček, místopředsedy – Petr Brandýský, 
pokladníka – Bohuslav Bezdíček.     
Na počátku školního roku 2014/2015 bylo evidováno 20 zaměstnanců v Českomoravském odborovém svazu 
pracovníků školství. 
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 26. června 2015 a všechny její body se dle ujednání dodržují. 
S kolektivní smlouvou byli zaměstnanci seznámeni.  
 
Zpracoval: Petr Leníček 

 

  

 

  



SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015  

 Pedagogický sbor teoretická výuka  

Příjmení, jméno, titul  Studium   Vyučovaný p ředmět  
Prac. 

pom ěr 
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-

studuje 
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-studuje 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. Večeřová Miloslava UJEP Ústí nad Labem MAT, 2008 
Mgr. Vovková Radmila MU Brno, Pdf ANJ 2003 

   

Pedagogický sbor odborný výcvik  

  

Dušek Zdeněk ZŘ OV 
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 

  



Vychovatelé na DM ISŠT  

Otto Šlegr  vedoucí DM 
Hana Kovářová  vychovatelka 
Zdenka Metelková vychovatelka 
Věra Pavlíčková  vychovatelka 
Milan Bártek  vychovatel 
 

Třídní u čitelé ve školním roce 2014/2015  

AK 1  Ing. Pavel Novotný 
ČL 1  Mgr. Antonín Hron 
MME 1 Mgr. Michal Hynek 

NS 1  Mgr. Marek Čáp 
NZ 1 Mgr. Pavel Mimra 

A 2  Mgr. Radmila Vovková 
KLNZ 2   Ing. Ladislav Khorel 
MME 2 Mgr. Iva Novotná 
NS 2 Ing. Štěpánka Řezníčková 
A 3  Ing. Jiří Tocháček 
KL 3  Mgr. Vladimír Smrček 
MME 3  Bc. Věra Soušková 
NZ 3    Mgr. Naďa Burcalová 
M 4    Ing. Milan Solil 

  

  

  

Výsledky maturitních zkoušek  
školní rok 2014/2015/jaro   

obor  kód oboru  prosp ěli  neprosp ěli  
Strojírenství 23-41-M/01 3 2 
Provozní technika 23-43-L/51 2 3 
celkem    5 5 

  

  

Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 

   

  

 

 

 

 



 
Výsledky záv ěrečných zkoušek  

školní rok 2014/2015/jaro  

učební obor 

počet 
žáků 
ve 

třídě 

v 
řádném 
termínu 

k ZZ 

poznámka 

neprospěli 

písemná praktická ústní 

automechanik 25 17   2 1 2 

karosář 14 13   2 2 - 

autolakýrník 9 6   - - - 

nástrojař 6 6   - - - 

strojní 
mechanik 

14 13   - - - 

   

Zpracoval: Zdeněk Dušek, ZŘ OV 

  

 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A ŠET ŘENÍ 

ve školním roce 2014/2015  

 

31. 10. – 21. 11. 2014 OŠK PK – metodická kontrola čerpání IF – bez závad 

11. 2. 2015 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí – školní 
jídelna – bez závad 

24. 4. 2015 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí – pracoviště 
praktické výuky ISŠT – bez závad 

19. 6. 2015 ČŠI – kontrola dodržování ustanovení školského zákona – organizace a průběh závěrečných 
zkoušek – bez závad 

 

 

 

 



ZAPOJENÍ ŠKOLY V PROJEKTECH  

 Projekty ESF  

1. Podpora p řírodov ědného a technického vzd ělávání v Pardubickém kraji  

– ISŠT  partner s finančním příspěvkem 

2. Nevzdávej to!       Prevence p ředčasného ukon čení vzd ělávání – udržitelnost projektu  

- ISŠT příjemce podpory ve výši               4.841.193,- Kč 

3. IQ Industry – Inovace a kvalifikace profesní p řípravy  

-  příjemce podpory Vzdělávací agentura Kroměříž 

-  ISŠT – udržitelnost projektu 

  

4.  Zvyšování motivace žák ů ZŠ ke vzd ělávání v technických oborech v Pardubickém kra ji. 

-  příjemce podpory SOŠ a SOU Rybitví 

-  ISŠT partner bez finančního příspěvku – udržitelnost projektu 

  

5. Prohloubení spolupráce odborných škol a zam ěstnavatel ův Pardubickém kraji – další vzd ělávání 
pracovník ů škol  

-  ISŠT partner bez finančního příspěvku 

-  příjemce podpory Pardubický kraj – udržitelnost projektu 

   

6. Leadrem uvnit ř aneb jak využít osobnostních kvalit k rozvoji škol y 

-  příjemce podpory CCV Pardubice 

-  ISŠT partner bez finančního příspěvku 

  

7. Cesty od tradi ční školy k u čící se organizaci aneb m ěníme sebe, m ěníme školu  

-  příjemce podpory CCV Pardubice 

-  ISŠT partner bez finančního příspěvku 

8.  UNIV 3 – Tvorba vzd ělávacích program ů – obor čalouník 

 



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYN Ě  
za školní rok 2014/2015 

Plán činnosti výchovné poradkyně pro školní rok 2014/2015 byl splněn a hlavní náplní činnosti výchovné 
poradkyně byly činnosti poradenské, metodické a informační. 
Poradenská činnost zahrnovala sestavení přehledu žáků se specifickými poruchami učení a chování a jejich 
následnou integraci, individuální poradenskou práci se žáky v případě jejich žádosti řešit výukové, popř. osobní 
obtíže se školním vzděláváním, poradenství pro rodiče a pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými 
obtížemi žáků školy, kariérové poradenství, zjišťování sociálního klimatu ve třídě, individuální konzultace 
s pedagogy i zákonnými zástupci žáků a spolupráci se žáky s příslušností k národnostní menšině a podpora jejich 
začlenění do školy ve spolupráci s jejich rodinami.  
V rámci metodické a informační činnosti zajišťovala výchovná poradkyně v průběhu školního roku 2014/2015 
koordinaci poradenských služeb poskytovaných ve škole, spolupráci se školskými poradenskými zařízeními 
(především PPP) a dalšími institucemi a prezentaci školy, a to formou dnů otevřených dveří, popř. účastí na 
burzách škol.  
V rámci metodické a informační činnosti zprostředkovávala výchovná poradkyně žákům a jejich zákonným 
zástupcům informace o možnostech dalšího vzdělávání či profesního uplatnění žáků. 
Žáci vyšších ročníků studijních oborů a nástavbového studia byli informováni o možnostech pomaturitního studia 
(prezentace VOŠ a VŠ, termíny dnů otevřených dveří VOŠ a VŠ,  vyplnění přihlášky apod.), přičemž žáci 3. 
ročníku učebních oborů získali informace o možnostech nástavbového studia, popř. uplatnění na trhu práce.V 
průběhu celého školního roku vedla výchovná poradkyně evidenci odborných zpráv a další dokumentaci 
související se žáky školy. 
Ve školním roce 2014/2015 probíhala integrace 25 žáků, kterým byly diagnostikovány především specifické 
poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie). 
Výchovná poradkyně informovala pedagogy o závěrech a doporučeních vydaných odbornými pracovníky 
pedagogicko-psychologických poraden v Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Pardubicích a Hradci Králové. 
V průběhu školního roku probíhaly metodické konzultace s učiteli při práci se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Během výuky učitelé školy zohledňovali speciální vzdělávací potřeby žáků, kterým byly 
diagnostikovány zejména specifické poruchy učení. Individuální pohovory se žáky a jejich zákonnými zástupci 
byly zaměřeny především na následující rizikové projevy v chování žáků: agrese, šikana, intolerance, rasismus, 
záškoláctví a závislostní chování. Jednotlivým rizikovým projevům v chování žáků se výchovná poradkyně ve 
spolupráci s pedagogickými pracovníky školy snažila předcházet, popř. je minimalizovat a vést žáky ke zdravému 
životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a k rozvoji psychosociálních dovedností. Záškoláctví lze 
označit za jeden z nejčastějších rizikových projevů v chování žáků.  
Ve spolupráci s učiteli a odborníky byly řešeny příčiny možného záškoláctví a možnosti odstranění zjištěných 
příčin. Jedním z nejdůležitějších preventivních opatření byla důsledná kontrola absence žáků v průběhu celého 
školního roku. Výchovná poradkyně v souvislosti s řešením rizikových projevů v chování žáků spolupracovala 
s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD Holice a Vysoké Mýto). Z podnětu orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí, popř. pedagogicko-psychologických poraden vypracovávala výchovná poradkyně posudky 
na vybrané žáky školy. 
 Z důvodu primární prevence rizikového chování u žáků se ve škole uskutečnila přednáška na téma Trestní 
odpovědnost mladistvých. Přednáška proběhla v rámci udržitelnosti projektu Nevzdávej to! za účasti Bc. Lenky 
Vilímkové z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Informace z oblasti trestní 
odpovědnosti mladistvých byly žákům 1. ročníku předány ze strany Bc. Vilímkové ve dnech 27.4.2015-28.4.2015, 
přesněji dne 27.4.2015 – třídy NZ1 a MME1 a 28.4.2015 – třídy AK1 a ČL1. Cílem projektu Nevzdávej to! je 
zejména prevence předčasného ukončení vzdělávání žáků 1. ročníku ISŠT. Mezi další aktivity, které jsou 
zahrnuty do projektu Nevzdávej to! patří adaptační pobyty realizované na počátku a na konci školního roku, na 
jejichž organizaci se podílí i výchovná poradkyně.  
Výchovná poradkyně se zúčastnila odborného semináře pro výchovné poradce škol a školských zařízení, který se 
konal v PPP Ústí nad Orlicí dne 25.2.2015 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 žáků se zdravotním postižením, konzultaci k zařazení 
žáků mezi žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, konzultace individuálních 
vzdělávacích plánů, kariérové poradenství a informace k žádostem asistenta pedagoga.  
Dne 14.11.2014 proběhl v areálu ISŠT 15. ročník autosalonu. Do programu autosalonu byla zařazena přednáška 
pro žáky školy zaměřená na problematiku prevence HIV/AIDS a drog. Přednáška byla vedena odborným lektorem 
Martinem Hornychem.  
Dne 24.2.2015 proběhla v ISŠT beseda s bývalým příslušníkem speciální jednotky armády ČR Ing. Miroslavem 
Lidinským. Cílem besedy bylo přiblížit žákům školy zážitky a zkušenosti novodobého válečného veterána při 
nasazení v boji proti terorismu. Přednášející byl zástupcem nadačního fondu REGI Base I.  
Ve školním roce 2015/2016 bude v průběhu autosalonu (13.11.2015) řešeno se žáky další aktuální téma 
prostřednictvím besedy s Mgr. Františkem Krampotou, který zastupuje organizaci ACET ČR, o.s. Náplní besedy 
bude podání informací o Ugandě ve formě seznámení žáků školy se zvyky domorodců, náboženstvím, 
s chudinskými čtvrtěmi, ale i příběhy dětí, které ovlivnila epidemie HIV/AIDS nebo zákeřná malárie. 
 

Zpracovala: Mgr. Naďa Burcalová 



DOMOV MLÁDEŽE  

ve školním roce 2014/2015 

 

Začátkem školního roku  2014/15 bylo na domov mládeže ISŠT přihlášeno 96 žáků, a proto musela nastoupit 
na 0,75 úvazku další vychovatelka. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin, za které zodpovídali čtyři vychovatelé.  

Po některých úpravách, kdy žáci ukončili z různých důvodů ubytování a někteří se nově ubytovali, se ke dni 
31.10.2015 ustálil stav žáků na DM na počet 93. Z tohoto počtu bylo 34 žáků z ISŠT Vysoké Mýto a ostatní 
z jiných škol ve Vysokém Mýtě. Z celkového počtu 93 bylo 18 dívek. Žáci byli ubytováni po třech na pokojích, za 
jejichž stav plně zodpovídali. 

Vzhledem k velkým úpravám loňského roku se v tom letošním neuskutečnila žádná větší rekonstrukce na DM. 
O jarních prázdninách byly vymalovány pokoje na I.p. A, společenské místnosti a umyvárny na I.p.A a II.p.A. 
V zimních měsících se doplnil některými drobnostmi inventář na pokojích. 

Jednalo se o věšáky, odpadkové koše, poličky, skříně. V rámci estetické výchovy vychovatelky upravily 
vestibul  ISŠT, kde se nově vymalovalo, pověsily se nové obrazy a umístily dekorativní vázy a tím zkulturnily 
příchod do ISŠT. Dále vyzdobily obrazy schodiště na trakt a chodbu na I. poschodí DM. 

I v letošním školním roce se uskutečnil Projekt – Nevzdávej to, pro žáky I. ročníku. Vychovatelé se podíleli na 
dvou projektových dnech.  V jarních měsících proběhl projektový den – Zdravý životní styl. Tato akce se skládala 
ze čtyř částí: beseda- zdravá výživa, ukázka bojového umění, kriminalita mládeže, výroba a ochutnávka 
vitamínových salátů. V červnu proběhne sportovní den. Žáci soutěží v pěti sportovních disciplínách / futsal, 
florbal, nohejbal, stolní tenis a stolní fotbálek/. Na závěr sportovního dne budou vyhlášeni nejlepší dvojice a 
kolektivy v jednotlivých disciplínách a také nejlepší třída v celkovém hodnocení. 

Žáci v osobním volnu se nejvíce zajímají o sport. Mají k dispozici dvě hodiny denně tělocvičnu a ve večerních 
hodinách mají po dohodě v pondělí a úterý odbíjenou, kterou převážně navštěvují žáci a žákyně ubytované 
z jiných škol. Ve středu a čtvrtek florbal, kde většinu tvoří žáci naší školy. Slabší účast byla v měsících květen a 
červen, to žáci maturovali nebo dělali závěrečné zkoušky. Žáci v podzimních a jarních měsících využívali hřiště 
s umělým povrchem a vyvrcholením těchto aktivit byl zápas v kopané mezi poschodími, neboli žáci ISŠT proti 
žákům z ostatních škol. Ve vyrovnaném zápase bylo šťastnější družstvo ISŠT. Hodně žáků navštěvovalo 
posilovnu-v odpoledních hodinách chodili do posilovny neubytovaní žáci a po 16 hodině posilovna patřila 
ubytovaným žákům. Škola má z projektu k dispozici jízdní kola, ty mohou žáci v odpoledních hodinách použít 
k projížďce kolem Vysokého Mýta. Dále mají žáci na ISŠT asfaltové nohejbalové hřiště a místnost na stolní tenis. 
I přes tuto sportovní nabídku, celá řada žáků díky rozvodu internetu na DM, využívá v osobním volnu služeb, 
které jim toto zařízení umožňuje. 

Ve dvou nejvíce populárních sportech na škole proběhl opět dlouhodobý turnaj mezi třídami, který uspořádala 
škola s domovem mládeže. 

Na podzim se na hřišti s umělým povrchem uskutečnil již VIII. ročník dlouhodobého turnaje ve futsalu. Toho se 
zúčastnilo 12 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin, z kterých postupovaly čtyři nejlepší do čtvrtfinále. 
Nejlepší družstva odehrály zápasy ve finále, kde se střetli mužstva MME II a NS II, z vítězství se radovala třída 
MME II, která vyhrála nejtěsnějším rozdílem 1 : 0. Třetí místo získala třída KL III, která porazila třídu NS I 2 : 1. 
Celkem bylo odehráno 42 zápasů a po skončení turnaje byli vyhlášeni nejlepší jednotlivci a tři nejlepší kolektivy. 

Na jaře proběhl na tělocvičně XI. ročník dlouhodobého turnaje ve florbalu. Turnaje se zúčastnilo také 12 
družstev a ten proběhl ve stejném duchu jako futsal. Z celkového vítězství se nečekaně radovala třída KL III, 
která ve finále porazila třídu MME III 7 : 6. V zápase o třetí bez větších potíží a celkem přesvědčivě zvítězila třída 
MME I nad třídou KLNZ II 12 : 4 a ukázala, že příští ročník bude patřit mezi favority turnaje.  Tyto soutěže by se 
nemohly uskutečnit bez souhlasu p. ředitele, který sportu na ISŠT fandí. 

Mimo sportu se věnují žáci i jiným aktivitám. Na domově působí modelářský kroužek, který zaměřuje svoji 
činnost na rozvoj dovedností a manuálních schopností žáků, kteří jsou ubytováni na DM a přispívá tak 
k aktivnímu využívání volného času. Náplní tohoto kroužku není pouze naučit se hrát si s modely vláčků, ale umět 
je opravit, vylepšit a postavit jim novou krajinku na panelu. Žáci, kteří byli mezi modeláři nováčky, začali svoji 



činnost výrobou stromů, kde využili kombinaci několika již zmíněných technik a především se učili trpělivosti, 
která mnohým chybí. Dále žáci pracovali na elektrickém zapojení kolejiště, tvorbě modelové krajiny a výrobě 
doplňků. V závěru školního roku stavěli osobní a nákladní vagóny z plastikových stavebnic.  

Vychovatelky, které jsou hodně zaměřeny na výtvarnou činnost, plně využívají možnosti, které jim škola 
umožňuje. Převážně pracují v keramické dílně, kde vytvářejí různé keramické předměty, dárky pro radost, 
výrobky na výzdobu DM, keramické dekorace. Součástí byla i Vánoční prodejní akce – keramické drobnosti pro 
zaměstnance. Okolo Vánoc vychovatelky vyráběly se žákyněmi adventní věnce, svícny a dekorace spojené 
s Vánoci. 

Vychovatelky se zabývali rozumovou a mravní výchovou, kde pomoci testů a besed řešily některé problémy 
spojené ze závislosti na alkohol, závislost na nikotinu a především otázkám drog. 

Na domově proběhli turnaje mezi žáky ve stolním tenisu, stolním fotbálku a zápas v malé kopané. 

Domov mládeže umožňuje využít ubytovací kapacitu domova různým organizacím k ubytování o víkendu na 
pokojích pro tři osoby. 

 

 

Zpracoval: Šlegr Otto 

   



ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI  

za školní rok 2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015 pokračovala spolupráce s německou partnerskou školou BeruflicheSchulen 
v Korbachu. Pravidelné každoroční setkání se tentokrát přesunulo do zimního období. 

Ve dnech 22. – 28. února 2015 se pro účastníky projektu „Hry bez hranic“ stal novým domovem penzion 
Horalka ve Špindlerově Mlýně, kde skupina dvaceti žáků ISŠT a stejně početná výprava žáků z Korbachu 
naplňovala cíle společného setkání. Lyžování na místních sjezdovkách sloužilo některým zúčastněným ke 
zdokonalení svých lyžařských schopností, pro některé se stalo zážitkem v podobě prvního kontaktu s tímto 
druhem zimní aktivity. Sněhové podmínky byly dobré, což přispělo k celkovému skvělému dojmu z uskutečněné 
akce. 

Také během různých soutěží, které se linuly celým pobytem na horách, prokázali žáci obou škol velké 
zapálení pro hru a s chutí se pouštěli do jejich realizace. Všichni účastníci se nakonec stali vítězi a "zlaté" medaile 
na jejich krku toho byly důkazem. Ještě větší odměnou pro obě zúčastněné strany však byla možnost 
komunikace, vzájemné spolupráce a navázání nových přátelství. 

Během akce na horách zástupci obou škol diskutovali o termínu a náplni dalšího společného setkání, 
které se uskuteční v příštím školním roce v Německu. 

 

 



 

 

 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 

  



ZPRÁVA O SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH 

ve školním roce 2014/2015 

4. 9. 2014 – Tradičně proběhla v Ústí nad Orlicí, na SŠUP pracovní schůzka učitelů TEV našeho okresu, kde byli 
dohodnuti přátelé sportovních soutěží v tomto školním roce i nadále přetrvává trend, že mezi žáky a bohužel i 
učiteli, je o sportovní akce v okrese Ústí nad Orlicí neustále menší zájem.  

Protože chceme aktivovat stále větší počet žáků naší školy do sportovní činnosti, preferovali jsme i letos školní 
dlouhodobé akce před upadajícími okresními. 

14. 10. 2014 -  Okrskové kolo v kopané chlapců, které organizovala OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň. 

Protože jsme chtěli vyzkoušet v týmu ISŠT všechny nové fotbalisty z prvních ročníků skončili jsme na 3 místě za 
vítěznou VOŠ stavební a SSŠ Vysoké Mýto a pořádající OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň. 

14. 11. 2014 – 1. Kolo středoškolské futsalové ligy, které se konalo v Chrudimi. 

Ze čtyř účastníků jsme obsadili druhé postupové místo do 2. kola.   

Říjen, listopad 2014 – proběhl 14 ročník školní futsalové ligy, které se zúčastnilo 1 2 třídních týmů. 

Konečné pořadí v letošním ročníku: 1.místo – MME II, 2.místo – NS II, a kone čné 3.místo – KL III. 

5. 12. 2014 – Okrskové kolo ve florbalu chlapců, které jsme pořádali společně s VOŠ stavební a SSŠ Vysoké 
Mýto. 

 Účastnila se čtyři družstva, z nichž vítězné postoupilo do okresního kola v Brandýse nad Orlicí. 

Konečné pořadí: 1.místo – VOŠ a SŠS Vysoké Mýto, 2.místo – ISŠT Vysoké Mýto , 3.místo – SSPOŠ Vysoké 
Mýto, 4.místo – Gymnázium Vysoké Mýto. 

17. 12. 2014 - 2. Kolo středoškolského furalové ligy se opět konalo v Chrudimi. 

Družstvo ISŠT  Vysoké Mýto obsadilo 3.místo a do dalších bojů nepostoupilo. 

7. – 14. 2. 2015 – LVZ ve Špindlerově mlýně na Penzionu Horalka, účast 43 žáků z ISŠT, hodnocení celého LVZ 
odevzdáno řediteli školy. 

17. 3. 2015 – 8. ročník Memoriálu Milana Honzáka ve Florbalu smíšených družstev. 

Ze 6-ti účastníků jsme obsadili 3.místo. 

Březen, kv ěten 2015 – se uskutečnil 12. Ročník školní florbalové ligy, které se zúčastnilo 14 třídních družstev, 
konečné pořadí: 1.místo – KL III, 2.místo – KLNZ II a 3.místo MME I.  Turnaj se těší stále většímu zájmu a 
popularitě. 

1.6. 2015 – proběhl Sportovní den ke dni dětí na vysokomýtském náměstí. 

Družstvo florbalistů ISŠT Vysoké Mýto obsadilo v Turnaji středních škol 2. místo za vítěznou VOŠ a SŠS 
Vysoké Mýto a před třetím Gymnáziem Vysoké Mýto. 

Zpracoval: Mgr. Vladimír Smrček 

  



ČINNOST AUTOŠKOLY  

 ve školním roce 2014/2015 

 

 
 
Výuka v autoškole byla v letošním školním roce zahájena 11. září 2014 pro 24 žáků učebního oboru Mechanik 
opravář motorových vozidel na skupinu B,C, pro 14 žáků učebního oboru Karosář na skupinu B a pro 8 žáků 
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 2 žadatelé o řidičské oprávnění skupiny T.  

 
Pro výuku je škola vybavena sadou videokazet a DVD, učebnicemi resp. Výukovými sety pro každého žáka, od 
společnosti Schroter se kterou jsme se od září roku 2014 stali partnery v projektu BEZPEČNOST PRO 
KAŽDÉHO, trojrozměrnými pomůckami, foliemi na zpětný projektor a programem pro ověřování znalostí z 
pravidel provozu vozidel. Výuku zajišťoval jeden vyučující. 
 
Praktický výcvik byl zajišťován nákladním automobilem 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 dva učitelé jízd a jedna vyučující zdravotnické přípravy. 
 
Ke zkouškám již bylo připraveno všech 48 žadatelů. Vzhledem k možnostem zkušebních komisařů proběhly 
zkoušky u všech žadatelů o řidičské oprávnění. Žáci při zkouškách prokázali v porovnání s předchozími lety 
zlepšení v pravidlech provozu vozidel, s narůstajícími požadavky zkušebního komisaře na znalosti v 
oblasti obsluhy a údržby vozidla, vzhledem ke studiu oboru Mechanik opravář motorových vozidel, byla tato 
úspěšnost v porovnání s předchozími lety nepatrně nižší,  praktické  jízdy u žáků oboru Mechanik opravář 
motorových vozidel proběhly vcelku bez problémů. O něco horší úroveň se projevila u žáků oborů zbývajících.  

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

 

Zpracoval: Pavel Kopecký 

 

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ISŠT 

Spolek pro podporu Integrované st řední školy technické Vysoké Mýto  

závěrečná zpráva za školní rok 2014/2015  

 
 
Předseda: Mgr. Iva Suchánková 
Správní rada:  Ing. Luděk Roleček, Mgr. Iva Novotná, ZlatušeVenigerová, Jaroslav Pravec, Tomáš Soukal 
 
Spolek pro podporu Integrované střední školy technické je právnickou osobou zapsanou do spolkového rejstříku. 
Členy jsou žáci a zaměstnanci ISŠT Vysoké Mýto. Členský příspěvek činí 400,-- Kč. Spolek navazuje na činnost 
Sdružení rodi čů a přátel Integrované st řední školy technické ve Vysokém Mýt ě, které bylozaloženo v roce 
2002. Na valné hromadě konané dne 14. 11. 2014 byla projednána změna stanov SRP ISŠT z důvodu jejich 
přizpůsobení nové právní úpravě občanského zákoníku. V této souvislosti byl také změněn název na Spolek pro 
podporu Integrované st řední školy technické Vysoké Mýto.  
 
Spolek byl zřízen s cílem zlepšit výchovu a vzdělávání studentů ISŠT, jeho účelem je uspokojování potřeb a 
zájmů žáků a zaměstnanců ISŠT Vysoké Mýto v oblasti vzdělávací, pedagogické, výchovné, kulturní a sportovní.  
 
Finanční prostředky jsou poskytovány zejména na: 

- podporu soutěží odborných dovedností 
- rozvoj spolupráce s ostatními školami 
- podporu mezinárodních projektů a výměnných pobytů 
- vybavení tříd a odborných učeben 
- lyžařský výcvik 
- odměny pro nejlepší žáky 
- příspěvky na kulturní představení 
- nákup učebních pomůcek 



- podporu sportovní činnosti žáků 
- podporu mimoškolních zájmových činností 
- propagaci školy 

 
Ve školním roce 2014/2015  byly finančně podpořeny například tyto akce: 

- maturitní ples  
- projekt „Hry bez hranic“ - setkání žáků ISŠT Vysoké Mýto s žáky partnerské školy BeruflicheSchulen 
 z Korbachu 
- přednáška pro žáky ISŠT „Novodobí veteráni války s terorismem“ 
- florbalový turnaj žáků 
- lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníku 
 

Zpracovala: Mgr. Iva Novotná 
 
 
 
 

ODBORNÝ VÝCVIK 
závěrečná zpráva za školní rok 2014/2015 

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 žáků 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, BMW ServiceHorimexcars s.r.o. Vysoké Mýto, Autoservis 
FerklChoceň, Autoservis Radčice, Autoservis Radoň  Luže, Autoservis Stříteský Strakov, Autoservis Bureš 
Skuteč, Autoservis Nádvorník Dolní Újezd, KOMP-CZ s.r.o. Džbánov, R a D PNEU s.r.o. Hrušová, Carnova s.r.o. 
Svitavy, Autoservis Javůrek Litomyšl, KOMP-CZ  Voděrady, Ekometal-E, spol. s r.o. Vysoké Mýto, 
C.I.E.B.KahovecBrandýs nad Orlicí, Pneuservis Portlík Litomyšl, Auto Motive Industrial Litomyšl, LOKO Česká 
Třebová, Ecotex s.r.o. Vysoké Mýto. 
 
Na pracovištích odborného výcviku mají žáci 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“ byla rozšířena a 
modernizována učebna CNC obrábění, nová je též učebna měření a diagnostiky motorových vozidel, vzniklo 
nové pracoviště oboru karosář a ručního a strojního obrábění,svářecí škola se může pochlubit novým trenažérem 
svařování. 

 
Produktivní práce  

 
V rámci odborného výcviku se žáci podílejí na produktivní práci, která je seznamuje s možnostmi praktického 
uplatnění jejich teoretických i praktických znalostí v běžné 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. 

Ke zkvalitnění výuky ve svařování byl v rámci projektu Podpory přírodovědného a technického vzdělávání 
v Pardubickém kraji pořízen virtuální svařovací trenažér-Migatronic a svařovací stroj Pegas 100, plasma. 

V průběhu školního roku zde absolvovali žáci oboru karosář svářecí kurz ZK 311 a ZK 135, strojní mechanici ZK 
135 a ZK 311, mechanici strojů a zařízení ZK 135 a žáci oboru nástrojař ZK 135. 

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

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

Nejlepší žáci svářecích kurzů mají možnost získat zkoušku podle ČSN EN 287-1. 

U výše jmenovaných kurzů provádíme také periodické přezkoušení a prodlužování 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. s., THT Polička, ECOS Choceň, IMS 
Drašnar s. r. o., C.I.E.B.Kahovec, s. r. o., Brück AM, s. r. o., Erwin Junker Grinding Technology má podepsány 
smlouvy o vzájemné spolupráci. Na základě výběrového řízení se škola stala realizátorem vzdělávání v oborech 
svařování a obsluhy CNC strojů pro ÚP Pardubického kraje pro roky 2014-2017. 

V období tohoto školního roku proběhlo 34 rekvalifikačních svářecích kurzů v metodách: 

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

Osvědčení získalo celkem 101 uchazečů.  

V průběhu školního roku proběhly dva přípravné rekvalifikační kurzy včetně zkoušky k získání profesní kvalifikace  
Obsluha CNC obráběcích strojů – 3 uchazeči a jeden přípravný kurz včetně zkoušky Výroba čalouněných 
sedadel a opěradel židlí – 1 uchazeč. 

 

 
 

Výsledky žák ů v sout ěžích odborných dovedností a v ědomostí  
 

Učitelé odborného výcviku odborných předmětů připravovali vybrané žáky průběžně během školního roku na 
soutěže odborných dovedností v regionálních, celostátních, ale i mezinárodních soutěží a v soutěžích ve 
svařování. 

 
 

Soutěž ve sva řování ZLATÝ  POHÁR  LINDE  Frýdek-Místek  14. – 15.4. 2015 
 
Mezinárodní soutěž: 
metoda 111 2. místo – teorie   17. místo – praxe Adam Klement 
 135 11. místo – teorie   44. místo – praxe Patrik Böhm 
 141 2. místo – teorie 8. místo – praxe Tomáš Vašek 
 311 6. místo – teorie 16. místo - praxe Dominik Paďour     
 
SOD – strojní mechanik  
 
17. – 18.3. 2015 SOU Letohrad 
– počet účastníků: 16 
 
jednotlivci: 9.místo  David Kaňka 
 13. místo Milan Břeň 
 
družstva:       1. místo  
Mezinárodní sout ěž zručnosti ZLATÝ  PILNÍK  XIII. ro čník 
23.3. 2015 SŠT Opava 
- počet účastníků: 20  
jednotlivci:  17. místo David Kaňka 
 
SOD -  nástroja ř 
 
10. – 11.3. 2015 SOU Letohrad  
- počet účastníků: 14 
 
jednotlivci:  2. místo František Soukup 
 3. místo Michal Štěpánek 
 
družstva:  1. místo 
 
24. 2. 2015  Automechanik junior 2015  ISŠT Vysoké Mý to 
- počet účastníků: 6 
 
jednotlivci:  1. místo   Roman Tichý 
 3. místo Leonard Pešina 
 



1. - 3.4.  2015  Autoopravá ř junior 2015 kategorie: Automechanik                          Servisní centrum Škoda 
Auto a.s., Kosmonosy  
- počet účastníků: 27 
 
jednotlivci: 23. místo Roman Tichý 
 
 
24.2. 2015 Karosá ř junior 2015  ISŠT Vysoké Mýto  
- počet účastníků: 6 
 
jednotlivci:  1. místo Radim Němec 
 2. místo Lukáš Brandejs 
 
1. - 3.4.  2015  Autoopravá ř junior 2015 kategorie: Karosá ř                                     Servisní centru m Škoda 
Auto a.s., Kosmonosy  
- počet účastníků: 10 
 
jednotlivci:  6. místo  Radim Němec 
 
 
 
1. - 3.4.  2015  Autoopravá ř junior 2015 kategorie: Autolakýrník                                     Servisní centrum 
Škoda Auto a.s., Kosmonosy  
- počet účastníků: 9 
 
jednotlivci:  5. místo Jiří Krupička 
 
 
21.-24.11 2015 4. ročník obor: Čalouník                                                                 Mistrovství ČR 
s mezinárodní ú častí  Brno  
- počet účastníků: 14 
 
družstva: 3. místo Adéla Simonová 
  Andrea Moravcová 
 
     V říjnu byli naši nejúspěšnější automechanici oceněni Hospodářskou komorou České republiky v Praze. 
 

 
Slavnostní předávání Osvědčení HK ČR 29.10. 2014 

 
 

  



Další aktivity a související akce v rámci OV  
 
3.10. 2014 se uskute čnil sout ěžní DEN TECHNIKY  pro žáky ZŠ Hlinsko-Resslova, Dolní Roveň, Moravská 
Třebová-Palackého, Litomyšl-Ležáků, Libchavy  a Prosetín. Po celodenním klání zvítězili žáci z Hlinska. 
 
 
 

 
Den techniky  

 
Nedílnou součástí aktivit učitelů OV jsou nábory žák ů devátých t říd ZŠ. 
 

 
Burza škol – Česká Třebová 

 
  



Ve dnech 15.10., 10.12. 2014, 10.1. a 6.2.2015 na na ší škole prob ěhly Dny otev řených dve ří. Ze strany žáků 
z devátých tříd byl velký zájem o prohlídku dílen a všech prostor s nimi souvisejícími. 
 
14.11. 2015 - Autosalon 
 
Již se stává tradicí, že listopad je prezentací naší školy při Autosalonu, jehož patnáctý ročník proběhl v prostorách 
dílen. O tuto akci byl zájem nejen ze strany žáků vysokomýtských škol, škol z okolí, ale i široké veřejnosti. 

 
 
 

Na letošní ročník se přihlásilo 41vystavovatelů. Součástí byly praktické ukázky svařování, opravy plastů, ale i 
odborné přednášky vystavovatelů z oblasti automobilového průmyslu. 

V doprovodném programu byly ukázky činnosti HZS Pardubického kraje, stanice Vysoké Mýto, ukázka činnosti 
vakuového motoru, soutěž žáků ZŠ v demontáži pneumatiky na Š-Fabia a beseda s Martinem Hornychem  
o problematice drog. 

 
Součástí Autosalonu –motoveteráni 

 
 
 
 



 
Velký zájem o svařovací trenažér 

 
V neustálém zájmu žáků, ale i ostatních návštěvníků byl automobilní trenažér. Soutěž žáků ZŠ v demontáži a 
montáži pneumatiky na Š-Fabia o ceny měla velký úspěch. 

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, 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 již 15. ročník sout ěže žáků devátých t říd základních škol . Nad touto 
soutěží převzala opět záštitu firma FRONIUS s.r.o. Hradec Králové.  

Soutěž se konala 6.11. 2014 a zúčastnilo se jí 51 žáků z 10 základních škol Pardubického kraje. Vítězi se stali 
žáci ZŠ Javornického, Vysoké Mýto a v jednotlivcích zvítězil Miloslav Krýda ze ZŠ Javornického, Vysoké Mýto. 

 

 
 

XV. ročník soutěže žáků ZŠ 
 



 
Vítězové XV. ročníku soutěže ZŠ 

 
Též probíhala soutěž Iniciativy při odborném výcviku. Pro nejlepší žáky 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, Luže a Morašice seznamovalo se studijními a učebními obory vyučované na naší škole. Pracovní 
vyučování pro žáky základních škol probíhalo pravidelně každý měsíc po celý školní rok. 

 

 
Technohrátky 

 
 
Velký zájem a ohlas ze strany žáků a pedagogického doprovodu ZŠ -  Kunčina, Pardubice-Polabiny 2, Moravská 
Třebová-Čs. armády, Telecí, Heřmanův Městec, Brněnic, Libchavy měly Technohrátky ,které se uskutečnily ve 
středu 28.1. 2015.  

  



1.6. Iveco Czech Republic, a.s., ve spolupráci s městem připravilo na náměstí Sportovní den. Kromě toho, že 
jsme se zapojili do této akce, prezentovali jsme se v našem stánku praktickými ukázkami prací žáků. 

 
Příprava na prezentaci školy na náměstí 

 
Školení a p řednášky  

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

V době jarních prázdnin UOV J. Trnková, E. Haselmann a M. Kajsrlík absolvovali odbornou stáž ve firmě 
C.I.E.B.Kahovec, Brandýs nad Orlicí. 

Zdeněk Dušek byl na stáži ve firmě KOVO-M Hluboká. 

 

 
 

Předváděcí akce systému CarbonMiracle, která se uskutečnila 23.4. 2015 v areálu VOŠ a SŠ automobilní 
v Zábřehu byli přítomni P. Leníček a E. Haselmann.   

Učitelé OV Milan Říha a Pavel Kopecký oboru automechanik se zúčastnili školení diagnostika motorových vozidel 
v Ústí nad Orlicí 26.5. 2015 a 23.1. 2015 školení pohon na CNG v Mladé Boleslavi. 

UOV Petr Brandýský se dvěma žáky se 23. – 24. 4. 2015 zúčastnil ve firmě Auto Fit spol.s r.o. Brno Tréninkového 
soustředění před soutěží Autolakýrník. 

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

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



V rámci projektů a dalšího vzdělávání se učitelé praxe účastnili řady dalších seminářů, přednášek a odborných 
stáží ve firmách. 

V únoru jsme připravili prezentaci naší školy-dílen pro tělesně postižené žáky ze školy Svítání a Berenika. 

 
Svítání 4.2. 2015 

 
 
Zpracoval: Zdeněk Dušek, ZŘ OV 

 

  



DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů  

NA ÚSEKU TEORETICKÉ VÝUKY  

ve školním roce 2014/2015  

 
Pedagogi čtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 absolvovali  vzdělávání dle plánu vzd ělávání: 
 

Studium k získání kvalifikace  
Bc. Soušková – od září 2014 pokračovala ve studiu – obor Anglický jazyk  
Termín dokončení - 2016 
Bc. Černý – od září 2014 pokračoval ve studiu – obor Tělesná výchova  
Termín dokončení - 2017 
Mgr. Naďa Burcalová – pokračovala ve studiu oboru Občanský a společenskovědní základ, učitelství pro SŠ 
Termín dokončení - 2016 

 
SAS, po čítačová sí ť: 
Aktualizačních seminářů se zúčastnili: 
Mgr. Čapek 
Mgr. Hynek  
 
Školení BOZP   
Absolvovali všichni pracovníci školy v termínu pololetních prázdnin  
 
Školení řidi čů referentských vozidel  
zúčastnili se pracovníci, kteří používají služební vozidla, popřípadě soukromá vozidla ke služebním účelům 
v termínu pololetních prázdnin 
 
V rámci projektu VIK  
se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili seminářů na téma: 
Školní klima a klima ve t řídě    2denní seminá ř  30.-31.8.2014 
Trestní zodpov ědnost d ětí a mládeže   6 hodinový  17.10.2014 
 
Odborné seminá ře k výuce Anglického jazyka na SŠ  
Zúčastnily se vyučující ANJ: 
Iva Suchánková 
Věra Soušková 
Radmila Vovková 

 
Aktualiza ční odborná p říprava hodnotitel ů ústní zkoušky z p ředmětu český jazyk a literatura  
Zúčastnily se vyučující CJL a na základě tohoto studia mohou vykonávat funkci hodnotitele ústní zkoušky 
CJL: 
Iva Novotná 
Milena Braiková 
 
 
 Odborné stáže ve firmách  
Zúčastnili se vyučujících odborných strojírenských předmětů: 
Antonín Hron 
Monika Bakešová 
Milan Solil 
Ladislav Khorel 
v rámci udržitelnosti projektu IQ Industry, projektu Spolupráce škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji, 
 
 

Součástí dalšího vzdělávání byly i odborné exkurze, realizované dle Plánu exkurzí ISŠT na školní rok  
2014-2015. 

 
 

 
 

Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 

  



HODNOCENÍ PRÁCE KOMISÍ  

  ZPRÁVA ZA KOMISI ODBORNÝCH P ŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH  

závěrečná zpráva za školní rok 2014/2015  

 
     Komise OP strojírenských pracovala ve složení: 
 

Předseda: Ing. Khorel Ladislav 

 

Členové:  Ing. Tocháček Jiří   PaedDr. Chára Václav 

Ing. Solil Milan          Ing. Novotný Pavel 

Mgr. Hron Antonín                              Ing. Bakešová Monika   

p. Kopecký Pavel    Mgr. Mimra Pavel 

   
 

Ve školním roce 2014-2015 se práce komise OP strojírenských zaměřila hlavně na plnění osnov a 
mezipředmětové vztahy v odborných předmětech. 

Komise konstatuje, že osnovy byly ve všech předmětech splněny. 
 
 
Učitelé odborných předmětů připravovali vybrané žáky průběžně během školního roku na soutěže odborných 

dovedností v regionálních, ale i v celostátních soutěžích a v soutěžích ve svařování. 
 
 
  Dosažené výsledky: 
 

 
IV. ročník Mezinárodní sout ěže ČR oboru Čalouník Brno – 21. – 22. listopadu 2014: 
Moravcová Andrea (ČL1), Simonová Adéla (MME1) – v soutěži družstev 3. místo 
 
 
Regionální kolo sout ěže AUTOMECHANIK Junior  – ISŠT Vysoké Mýto 24. února 2015: 
Roman Tichý – A3 – 1. místo , 
Leonard Pešina – A3 – 3. místo  
 
 
Regionální kolo sout ěže KAROSÁŘ Junior  – ISŠT Vysoké Mýto 24. února 2015: 
Radim Němec  - KL3 – 1. místo,   
Lukáš Brandejs– KL3 – 2. místo  

 
 
SOD – NÁSTROJAŘ  
Regionální kolo soutěže odborných dovedností v oboru nástrojař, na SOU Svitavy, konané dne 
10. – 11. března 2015  -  počet účastníků: 14 žáků ze 7 škol 
- jednotlivci:  2. místo František Soukup  NZ III 

3. místo Michal Štěpánek  NZ III 
 
- družstvo:  1. místo  ze 7 přihlášených škol 
 
 
 
 
 
SOD – STROJNÍ MECHANIK  
Regionální kolosoutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik, na SOU Letohrad, konané  
dne 17. – 18. března 2015  -  počet účastníků:  16 žáků z 8 škol 
 
- jednotlivci:    9. místo David Kaňka    NZ III 

13. místo Milan Břeň       NZ III 
 
- družstvo:    6. místo  z 8 přihlášených škol 



 
13. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE ZRUČNOSTI ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL ZLATÝ PILNÍK , 
vyhlášený Okresní hospodářskou komorou Opava a firmou FERRAM a.s, ve spolupráci s SŠT Opava 
zaměřený na rukodělné obory pro žáky středních škol České republiky, Polska a Slovenska dne 23. 
března 2015 -  počet účastníků:  20 – pouze praktická část 
Sponzor soutěže: FERAM a.s., OSTROJ a.s., ROTARY International 
 
- jednotlivci:  17. místo   David Kaňka  NZ III  z 20 žáků 

 
 
Celostátní kolo sout ěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR  2015 - 1. až 3. dubna 2015 -   Servisní 
centrum ŠKODA AUTO Kosmonosy: 
 
Radim Němec (KL III) – 6. místo z 10 soutěžících 
Jiří Krupička (KLIII)    – dělené 4. až 5. místo z 29 soutěžících 
Roman Tichý (A III)    – 26. místo  

 
 
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VE SVAŘOVÁNÍ  - 19. ro čník ZLATÝ POHÁR LINDE   FRÝDEK – 
MÍSTEK - 14. – 15. dubna 2015  : 

 
Metoda 111: Klement Adam MME III –  teoretická část 2. místo z 25 soutěžících 
           praktická část 17. místo z 30 soutěžících  
 
Metoda 141: Vašek Tomáš  KLNZ II –  teoretická část 2. místo z 8 soutěžících 
      praktická část 8. místo z 12 soutěžících 
 
Metoda 311: Paďour Dominik KLNZ II –  teoretická část 6. místo z 29 soutěžících 
      praktická část 16. místo z 31 soutěžících 

    
Metoda 135: Böhm Patric  KLNZ II –   teoretická část 11. místo z 30 soutěžících 
        praktická část 44. místo z 51 soutěžících 

 
     Členové komise připravili a vybrali zkušební maturitní otázky pro třídy M IV, NS II.  
 
     V průběhu června komise jmenovala ze svých řad konzultanty pro vypracování praktických maturitních prací 
studentů třídy MME III. 
 
     Komise postupovala podle ročního plánu práce. Konstatujeme, že úkoly byly v jednotlivých bodech splněny. 
 
 Zpracoval: Ing. Ladislav Khorel 

  



  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU MECHANIK STROJ Ů A ZAŘÍZENÍ 

 závěrečná zpráva za školní rok 2014/2015 

Složení komise  - Předseda : Václav Brabec  UOV 
  Členové :   Mgr. Pavel Mimra UOP 
       Ing. Milan Solil  UOP 
 
 
  
 
Školní rok 2014/2015 proběhl dle učebního plánu. 
 
Dosažené výsledky jak v průběhu roku, tak i při ročníkových zkouškách odpovídají schopnostem a znalostem 
žáků. Veškeré naplánované exkurze proběhly v souladu se stanoveným harmonogramem exkurzí, schváleném 
na prvním zasedání metodické komise. Byla řešena špatná docházka do hodin praktického vyučování a na praxe 
sjednané u smluvních partnerů ISŠT u některých žáků třetího ročníku. Byla realizována užší spolupráce při tvorbě 
řídících programů v návaznosti na nové CNC stroje mezi úsekem praktického a teoretického vyučování. 
 
 
 
Zpracoval: Václav Brabec 

  

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH 
závěrečná zpráva za školní rok 2014/2015 

 
V letošním školním roce konalo 7 žáků maturitní zkoušku z matematiky. Ze třídy NS2 absolvovali 

úspěšně 3 žáci ze 4 celkem. Ve třídě M4 úspěšně odmaturovali 2 žáci ze 3.  

Komise informovala o využívání výpočetní techniky při výuce. Nejčastěji se využívá notebook 
s dataprojektorem, kdy jsou probíraná témata zpracovaná pomocí prezentací, nebo se využívá 
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 používaných ve 
strojírenské výrobě a při tepelném zpracování. Vše se realizovalo pomocí prezentací, výkladu a 
samostatných referátů. 

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

Pro příští školní rok komise navrhuje zakoupit matematické, fyzikální a chemické tabulky, které jsou 
nutné pro zapůjčení při konání didaktického testu z matematiky. Ze stejného důvodu navrhuje také 
zakoupení alespoň dvou kalkulátorů bez grafického displeje. 

 
 

Zpracoval: Ing. Pavel Novotný  



 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ –  
HUMANITNÍ A SPORTOVNÍ SEKCE  

závěrečná zpráva za školní rok 2014/2015 
 

Předmětová komise se zabývala všemi oblastmi, které byly vymezeny na začátku školního roku, a řešila 
postupně všechny úkoly, které přinášela každodenní školní praxe. 
Kromě činností souvisejících přímo s výukou se její členové zapojili do přípravy a realizace široké škály dalších 
zajímavých aktivit a účastnili se vzdělávacích akcí pro pedagogy. 
 
1. Pedagogická činnost 

• stanovení základních požadavků výuky u tříletých učebních a čtyřletých studijních oborů a 
nástavbového studia pro školní rok 2014/2015 
 

• výuka dle platných ŠVP - zpracování tematických plánů pro jednotlivé obory, kontrola jejich 
plnění a případná aktualizace 

 
• výměna pedagogických zkušeností, sjednocení klasifikačních kritérií, využití mezipředmětových 

vztahů 
 

• účast pedagogů na seminářích v rámci udržitelnosti projektu „Nevzdávej to!“ 
 

• doučování z humanitních předmětů v rámci udržitelnosti projektu „Nevzdávej to!“ pro žáky 
prvních ročníků 

 
• zavedení stálých konzultačních hodin pro všechny žáky – pro každý předmět 2 hodiny týdně 

 
• nové vyhotovení pracovních listů z českého jazyka pro ústní zkoušku společné části maturitní 

zkoušky ve školním roce 2014/2015 z důvodu změny požadavků stanovených společností 
CERMAT 
 

• aktualizace třetích částí pracovních listů pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky 
z anglického jazyka ve školním roce 2014/2015 
 

• účast učitelů anglického jazyka na Konzultačních seminářích pro hodnotitele ústní zkoušky 
společné části maturitní zkoušky – NIDV Pardubice 

 
• účast učitelů českého jazyka na e-learningovém kurzu pro hodnotitele ústní zkoušky společné 

části maturitní zkoušky zakončeného on-line testem 
 

• zajištění průběhu maturitní zkoušky v květnu 2015 – zadavatelské a hodnotitelské aktivity 
učitelů 

• účast na setkání výchovných poradců v PPP ústí nad Orlicí 
 

• spoluúčast na náboru žáků – přehlídky středních škol v Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou, 
Svitavách, Chrudimi a České Třebové, Dny otevřených dveří v ISŠT 

 
2.  Správa kabinet ů a dopl ňování pom ůcek 
 

• zakoupení doplňkové literatury pro učitele českého jazyka a anglického jazyka  
 

• 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 sou těží a program ů 

• září 2014 – adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků (třídy AK1, MME1, ČL1, NZ1) v rámci 
udržitelnosti projektu „Nevzdávej to!“ 
 

• říjen 2014 -  vybraní žáci se zúčastnili fotbalových zápasů v Chocni (OA Choceň, ISŠT Vysoké 
Mýto, SPŠS a VOŠS Vysoké Mýto 

 
• listopad 2014 – zápasy v tradiční školní lize ve futsale 

 
• listopad 2014 – beseda na téma Protidrogová prevence, prevence HIV, AIDS 

 
• leden 2015 – všichni žáci shlédli filmové představení „Fair Play“ 

 
• únor 2015 – LVZ v Krkonoších pro žáky 1. ročníků 

 
• únor 2015 – beseda s Miroslavem Lidinským z organizace RegiBase – Novodobí váleční 

veteráni 
 

• březen 2015 – pomoc při organizaci a v průběhu XX. Maturitního plesu ISŠT 
 

• březen 2015 – školní liga ve florbale 
 

• duben 2015 – představení v anglickém jazyce Black Peter v Ústí nad Orlicí – Divadelní 
společnost Zlín 

 
• duben 2014 – projektové dny v rámci udržitelnosti projektu „Nevzdávej to!“ na téma Prevence 

rizikového chování mládeže – nprap. Lenka Vilímková 
(třídy AK1, MME1, ČL1, NZ1) 
 

• duben 2015 – účast na semináři pro ZŠ a SŠ – BridgeSpring v Hradci Králové na téma Powerof 
Image; How to Use Magazines in EnglishLessons – Methodology. 
 

• květen 2015 – projektové dny v rámci udržitelnosti projektu „Nevzdávej to!“ na téma Zdravý 
životní styl 
 

• červen 2015 – dva cyklistické výlety v okolí Vysokého Mýta – třída MME2  
 

• červen 2015 – čtyři jednodenní výlety po vodě z Ústí nad Orlicí do Brandýsa nad Orlicí výlet 
(třídy MME1, AK1, ČL1, NZ1) 

 
• červen 2015 – sportovní den v rámci udržitelnosti projektu „Nevzdávej to!“ (třídy MME1, AK1, 

ČL1, NZ1) 
 

2. Příprava mezinárodních projekt ů a další aktivity spojené se zahrani čím 

• únor 2015 – týdenní lyžařský kurz „Hry bez hranic“ v Krkonoších v rámci spolupráce s partnerskou 
školou BeruflicheSchulen v Korbachu 

Zpracovala: Bc. Věra Soušková 
 

 

 

 

 

 

 



 

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE IKT, ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ EKONOMICKÝCH A 
OBLASTI ICT 

závěrečná zpráva za školní rok 2014/2015 

 

 

 Předmětová komise se zabývala všemi oblastmi, které byly vymezeny na začátku školního roku, a řešila 
postupně všechny úkoly, které přinášela každodenní školní praxe. 

 

1. Pedagogická činnost 

• stanovení základních požadavků výuky u tříletých učebních a čtyřletých studijních oborů a 
nástavbového studia pro školní rok 2014/2015 

• zpracování tematických plánů na základě platných ŠVP, kontrola jejich plnění a aktualizace 
• výměna pedagogických zkušeností, sjednocení klasifikačních kritérií, využití mezipředmětových 

vztahů 
• výuka dle platných ŠVP 
• doučování žáků 1. ročníků z IKT v rámci udržitelnosti projektu „Nevzdávej to“ 
• konzultace pro studenty k přípravě projektů na praktickou maturitní zkoušku 
• zajištění průběhu maturitní zkoušky (duben – květen 2015) 

2. Správa u čeben a kabinet ů, dopl ňování pom ůcek a další činnosti 

• aktualizace ICT plánu školy na itveskole.cz 
• kompletace a závěrečné odeslání všech sad DUMů s anotacemi 
• aktualizace SW potřebného pro výuku předmětu Informační a komunikační technologie a 

předmětů strojírenských oborů (Konstrukce pomocí počítače, Počítačová grafika apod.) 
• aktualizace a správa SASu 
• průběžná aktualizace webových stránek ISŠT 
• vytvoření profilu ISŠT na Facebooku a rozšíření profilu ISŠT na Google Plus 
• pořízení nové ICT techniky (dataprojektory a reproduktory do dvou tříd) 

3. Organizace exkurzí a odborných praxí 

• zajištění dvoutýdenní odborné praxe studentů MME2, M3 a NS1 v květnu 2015 v podnicích - 
průběh praxe i odborná úroveň studentů byly hodnoceny ze strany podniků velmi dobře 
• exkurze žáků do Parlamentu ČR 
• účast na konferenci Roadshow pro školy v Pardubicích - další využívání a rozvoj ICT 
technologií ve výuce či čerpání finančních zdrojů z operačních programů EU 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 

 

 

 

 

 



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU AUTOMECHANIK  

 za školní rok 2014/2015 

 

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

Komise průběžně 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 využitím dostupných pomůcek a modelů. 

Žáci třetích ročníků vykonali odbornou praxi na vybraných servisních pracovištích. Žáci třetího ročníku 
oboru automechanik se zúčastnili soutěže Automechanik junior. Ze školního do regionálního kola postoupili žáci 
Tichý Roman a Pešina Leonard. V regionálním kole, které se konalo na naší škole, se žák Tichý Roman umístil 
na prvním místě a Pešina Leonard na třetím místě. Z regionálního kola do celostátního postoupil žák Roman 
Tichý, které se pořádalo ve Škoda Auto Mladá Boleslav. Opět se potvrdila velká výhoda domácího prostředí 
pořádajícího.  

Proběhly závěrečné zkoušky oboru automechanik dle jednotného zadání. Zkoušky proběhly od 1.6.2015 
do 15.6.2015. Ke zkouškám bylo připuštěno 17 žáků, osm žáků nebylo připuštěno z důvodu velké absence. 
V písemné zkoušce neuspěli dva žáci, v praktické zkoušce neuspěl jeden žák a v ústní zkoušce neuspěli dva 
žáci. 

Ti žáci,kteří nejsou hodnoceni z odborného výcviku budou přezkoušeni dne 25.6.2015. 

Zpracoval: Milan Říha 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU KAROSÁ Ř 

 za školní rok 2014/2015 

Školní rok 2014/2015 proběhl dle učebního plánu. Metodická komise se pravidelně scházela ve složení:  

učitelé TV- ing. Ladislav Khorel, Mgr. Vladimír Smrček 
učitelé OV- Petr Leníček, Eduard Haselmann 

Jako každým rokem, tak i letos reprezentovali naši školu na mezinárodní soutěži svařování Linde Technoplyn ve 
Frýdku Místku čtyři žáci. Soutěžilo zde více než 120 žáků středních škol z České republiky, ale také žáci z Číny, 
Ukrajiny a Slovenska. Svoji zručnost a kvalitní přípravu zde potvrdili i žáci Integrované st řední školy technické 
Vysoké Mýto. V teoretické části metody svařování 141 (TIG) se umístil Tomáš Vašek  na výborném 2. místě, 
v praktické části na místě osmém. Stejně dobře si vedl i Adam Klement  v metodě svařování 111 (obalená 
elektroda), který se umístil rovněž na 2. místě. V metodě svařování 311 (plamenové svařování) se umístil 
Dominik Pa ďour  na 6. místě a v metodě 135 (svařování v ochranné atmosféře) obsadil PatrikBöhm  11. místo. 

V regionální soutěži karosář junior 2015 nás reprezentovali žáci Radim Němec a Lukáš Brandejs, tito žáci 
podstoupili důkladnou přípravu teoretické i praktické části obstáli v konkurenci mezi zúčastněnými školami. Po 
sečtení všech bodů Radim Němec vyhrál a Lukáš Brandejs skončil na druhém místě s velkým bodovým rozdílem 
na ostatní soutěžící. Radim Němec postoupil do celostátního kola Autoopravář Junior 2015, kde vybojoval skvělé 
6. místo.  

V letošním roce neukončil studium žádný žák. 

Závěrečné zkoušky pro III. ročník probíhaly ve dnech 8.6.- 17.6.2015. Z celkového počtu 14 žáků nebyl k těmto 
zkouškám připuštěn pouze 1 žák z důvodu příliš velké absence a neuspokojivých výsledků ve studiu. Závěrečné 
zkoušky absolvovalo 16žáků, v tomto počtu jsou započítaní 2 žáci, kteří opakovali nebo vykonávali tuto zkoušku 
z minulého roku. 

Škola je již druhým rokem zapojena 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 umožnit 
žákům obou typů škol pracovat v nově vybavených učebnách, laboratořích a dílnách pod vedením zkušených 
pedagogických pracovníků středních škol s novými moderními přístroji. Žáci SŠ budou v těchto učebnách 
absolvovat povinnou výuku i volnočasové aktivity. Žáci ZŠ budou v rámci spolupráce v těchto učebnách realizovat 
především praktická cvičení (laboratoře nebo dílny). Spolupráce se sociálními partnery bude směřována 
především na motivaci žáků ke studiu přírodovědných a technických oborů. Odborníci z praxe žákům v rámci 
výuky a odborných exkurzí přiblíží nové technologie a prostředí svých firem. 

 
Zpracoval: Eduard Haselman 
 



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU AUTOLAKÝRNÍK  

za školní rok 2014/2015 

 

Metodická komise v tomto období pracovala na základě předem vypracovaného plánu práce ve složení: 
Předseda komise: Holomek Petr   
Členové komise: Brandýský Petr   UOV 

Ing. Khorel  třídní učitel 
Ing. Bakešová Monika  učitelka OP 
Mgr. Smrček Vladimír třídní učitel 
Mgr. Hron Antonín  učitel OP třídní učitel 
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 
14. 11. 2014 a rodičovském sdružení. 

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 žákům jako vždy velice líbily. 

Jako už každý rok jsme se potýkali znovu s docházkou žáků, zameškanou absencí omluvenou i neomluvenou, 
každého takového žáka či žákyni jsme řešili individuálně, zapisovaly se telefonní hovory, prováděly se pohovory 
se zákonnými zástupci a sepisovaly se o tom záznamy. 

V průběhu roku se připravovali žáci 3. ročníků na další ročník soutěže JUNIOR CUP LAKÝRNIK, v automobilním 
učilišti Brno proběhlo nejprve předsoutěžní soustředění, kterého se zúčastnil UOV Brandýský Petr se žáky Jiřím 
Krupičkou a Robinem Knollem. Finále soutěže Autoopravář junior oboru autolakýrník se konalo ve dnech 1. 4. – 
3. 4. 2015 ve Středním odborném učilišti strojírenském ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, které bylo zároveň 
garantem s ISŠT Brno. Soutěže autolakýrník se zúčastnilo 12 škol. Vítězem se stal žák Automobilní školy ve 
Vysokém nad Jizerou. Za naši školu se zúčastnil soutěže Jiří Krupička, který se umístil na pěkném pátém místě o 
jeden bod za třetí příčkou.  Celá akce i s doprovodným programem byla na vysoké úrovni. Závěrečné 
vyhodnocení, seznámení s výsledky všech soutěžících ve všech kategoriích, předání cen se závěrečným rautem 
proběhlo v servisním středisku  TRAINING CENTER ŠKODA AUTO a.s. Kosmonosy. 

Dne 25. 3. 2015 se konalo školení v Inovačním centru (ADL), 3M Česko v Praze. Školení s názvem Problematika 
leštění laku, správné postupy, výrobky 3M se zúčastnil ředitel ISŠT ing. Luděk Roleček a UOV Petr Brandýský. 

Jako vždy je hlavním úkolem členů metodické komise připravit žákům podmínky k absolvování závěrečných 
zkoušek. Výběr otázek a zadání bylo v elektronické podobě na počítači. Závěrečné zkoušky připravili v praktické 
části UOV  Petr Brandýský, teoretickou a ústní část konzultovanou s vedením ISŠT, připravil UOP Mgr. Hron 
Antonín. 

Závěrečných zkoušek se zúčastnilo v řádném termínu šest žáků. Z důvodu vysoké absence nebyli připuštěni 
v řádném termínu ke zkouškám tří žáci, kteří v měsíci srpnu vykonají dodatečnou zkoušku pro ukončení třetího 
ročníku. Závěrečné zkoušky byly dobře připraveny a žáci prokázali své znalosti, které získali během studia na 
naší ISŠT, servisech a také na praxi v podniku IVECO CZ a. s., se kterým naše škola úzce spolupracuje. Žáci Jiří 
Krupička a Robin Knoll vykonali závěrečné zkoušky s vyznamenáním, ostatní žáci prospěli. 

Členové metodické komise se podíleli na přípravách a průběhu různých rekvalifikačních kurzů, školení a 
zajišťovali s vedením ISŠT pro žáky v průběhu školního roku exkurze. Metodická komise spolupracovala vcelku 
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 2014/2015  

  

V září jsme schválili plán metodické komise a plán exkurzí na tento školní rok. 5. 9. 2014 se naše žákyně 
zúčastnily exkurze ve firmě Iveco Vysoké Mýto. 21. - 22. 11. 2014 Andrea Moravcová a Adéla Simonová se 
zúčastnily mezinárodní soutěže odborných dovedností čalouníků v Brně, kde obhájily a získaly 3. místo.  

28.4.2015 byla poslední exkurze v České Třebové ve firmě CZ LOKO.  Každá návštěva měla přínos poznatků a 
vědomostí pro naše žáky. 

13.1. ukončily studium na vlastní žádost Růžena Bledá a Anna Bykarová. Po klasifikační poradě všechna děvčata 
postoupila do druhého ročníku. 

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 NÁSTROJA Ř 

za školní rok 2014/2015 

Metodická komise ve složení PRAVEC J., PIŠTORA V., KAJSRLÍK M., BURIAN M., LANGER P. a PaedDr. 
CHÁRA V. se v průběhu celého školního roku průběžně scházela a dohlížela 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 
-strojní mechanik  – jednoduchá svěrka 

Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech 9.6.-19.6.2015. Všichni žáci byli klasifikováni a připuštěni k ZZ. 

Všechny skupiny se zapojily do soutěže iniciativy žáků na úseku dílen. Nejlepší žáci byli odměněni. 

Žáci 1. ročníku se zapojili v rámci projektu „nevzdávej to“ do modelářské dílny – výroba modelu letadel, létání 
s modely a také technické dílny – výroba dílů modelu stavebnice tříkolky. Dále se v rámci tohoto projektu žáci 
účastnili exkurze ve firmě IVECO a PURKERT. 

Učitelé a žáci obou oborů se podíleli na přípravě a průběhu soutěže základních škol včetně hodnocení. 
Soutěž se konala dne 6.11.2014, zúčastnilo se 50 žáků z 15 základních škol. 

I v letošním roce se podílíme na projektu „Podpora technického vzdělávání v Pardubickém kraji.“ Při 
autosalonu proběhla tisková konference za účasti hejtmana Martina Netolického a náměstkyně hejtmana pro 
školství Jany Pernicové. Zásluhou programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se podařilo výrazně zlepšit 
podmínky pro výuku ve strojních oborech. Škola má novou učebnu CNC – frézku, soustruh, 3D tiskárnu, laserový 
řezák a trenažér na svařování. 

Část žáků obou oborů se podílela na organizaci akce z projektu na podporu technického vzdělávání 
TECHNOhrátek, které se konaly dne 28.1.2015. 

Závěrem bych chtěl zmínit velmi úspěšnou reprezentaci naší školy na soutěži odborných dovedností oboru 
nástrojař, která se konala v SOU ve Svitavách dne 10. - 11.3.2015.  

soutěž  družstev  -  1. místo 

 jednotlivci -  2. místo Soukup František 

  3. místo Štěpánek Michal 

 
 
Zpracoval: Jaroslav Pravec 



ZPRÁVA O ZABEZPE ČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY  
 za školní rok 2014/2015  

  

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 - živičné. 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 používání 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 podlažích nad sebou. Na ulici 
Mládežnická v chodníku na druhé straně je podzemní hydrant. 
 
Pro prevenci a případ požáru jsou vypracovány požární řády. 

- pro dílnu a svařovací soupravy 
- pro plynovou kotelnu 
- pro sklad nátěrových hmot 
- pro sklady čalouny 
- pro úložiště lahví 
- pro třídy tělocvičnu a kabinety 
 

Je vypracováno posouzení požárního nebezpečí pro lakovnu, dílny a svařovací školu. 
 
Na zabezpečení požární ochrany jsou zajištěny smlouvy s firmou: 

- KAREL ZEMAN- Technicko- organizační činnost v oblasti požární ochrany 
- PREPO – revize přenosných hasicích přístrojů 
- VODÁK – revize nástěnných hydrantů 
- KOVOS – čištění komínů  
- Ing.SOUŠEK A  RÝZ – revize plynových zařízení 

 
Na úseku dílen pracuje požární hlídka ve složení: 

- Václav Pištora  
- Eduard Haselmann 
- Václav Brabec a 
- Michal Burian 

 
Její činnost je zaměřena na 3 části: 

- činnost požární hlídky v prevenci  
- činnost požární hlídky v represi 
- činnost požární hlídky v době svařování v místech, kde se provádějí činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím 
 
V celém objektu jsou prováděny namátkové preventivní požární prohlídky se zaměřením na přístupnost 
k prostředkům požární ochrany (přenosné hasicí přístroje, nástěnné hydranty) k vypínači elektrické energie a 
hlavním uzávěrům plynu a vody. 
Na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím se provádí kontrola dodržování požárních řadů těchto 
pracovišť. 
Dále se provádí kontrola, zda není ohrožen požárně bezpečný stav ve škole- volnost únikových cest a únikových 
východů. 
Zápis do požární knihy se provádí v souladu s pověřením jedenkrát za měsíc. Další preventivní požární prohlídky 
jsou prováděny odborně způsobilou osobou dle §11 zákona o požární 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 požární prohlídce se provádí zápis do požární knihy nebo se v ní uvádí odvolávka, že 
zápis je veden samostatně a je založen v dokumentaci požární ochrany. 
Hasicí přístroje jsou kontrolovány dle článku 4.2 ČSN ISO 11602-2 
 
Nejčastější závady, které byly řešeny: 

- porušováni zásad bezpečné práce při manipulaci s hořlavým materiálem 
- včasné nevynášení košů se snadno vznětlivým materiálem  
- zarovnávání přístupových cest k hydrantům a hasicím přístrojům 
 
17.9. 2014 Ing. Petr Vodák provedl revizi a opravu hydrantů 

30.1. 2015 Provedeno školení všech zaměstnanců a požární hlídky z PO 

16.3 2015 Firma Prepo provedla kontrolu a výměnu hasicích přístrojů 

15.4 2015 Proveden cvičný požární 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 možnostech vzniku a zamezeni požáru. 

 

 
 

 Zpracoval: Václav Pištora 

 

  SPRÁVA BUDOV 
 

 za školní rok 2014/2015  

 

Ve školním roce 2014 -2015 se v rámci plánovaných oprav a rekonstrukcí uskutečnilo na úseku několik akcí. 

V měsíci únoru 2015 bylo provedeno malování šesti vybraných pokojů, sociálního zařízení a společenských 
místnosti domova mládeže, dále bylo provedeno vymalování pracovních prostor a technického zázemí kuchyně. 

V  době jarních prázdnin od 16.2. do 20.2.2015 byla provedena instalace rozvodů datového kabelu a 
napájecích kabelů na učebně č.4, pro instalaci datového projektoru pro zkvalitnění teoretické výuky našich žáků. 

V měsíci květnu 2015 byla provedena rekonstrukce omyvatelného soklu chodby v přízemí budovy školy žáky 
oboru lakýrník. Následně bylo provedeno vymalování stropu a zbývajících částí stěn.    

V průběhu školního roku se uskutečnila dle zákonného časového 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 průběžně odstraňovány. 

Na všech již zmíněných akcích, ale i na dalších činnostech spojených s provozem, opravou a údržbou budov, 
zařízení celého areálu školy, se svojí každodenní činností podílí všichni pracovníci správy budov (údržbáři, 
uklízečky, vrátní). 

Na personálním obsazení úseku dojde ve školním roce ke změně. Paní Věra Honzálková, která pracuje jako 
uklízečka odchází do starobního důchodu v měsíci srpnu 2015 a na její místo nastoupí nová pracovnice.  

Zpracoval: Petr Langer 

  

  



 Zpráva o hospoda ření v Kč  za kalendá řní rok 2014  
Hospodá řský výsledek celkem   19393,4 
z toho : hlavní činnost   10359,51 

 doplňková činnost   9033,89 

Doplňková ( hospodářská)  činnost   

 příjmy  z doplňkové činnosti  1865483,82 

 výdaje  z  doplňkové činnosti  1856449,93 

   HV  9033,89 

Hlavní činnost - P říjmy    

 NIV dotace z ÚSC  (provozní prost ředky)  9287438,29 
z toho : Dotace od zřizovatele na provoz  5338000 

 Ostatní programy a projekty z ÚSC 3949438,29 

 z toho Stipendia   79200 

 NIV dotace z MŠMT   20124279 
 Přímé náklady   20118279 

z toho : platy    14342540 

 ostatní osobní náklady  363000 

 ostatní ( pojistné,FKSP,ONIV)  5412739 

 Programy MŠMT   6000 

 NIV dotace ze SR -MŠMT   245567 
 Ostatní provozní p říjmy   2769178,82 
z toho : Ostatní pr.příjmy (DM,ŠJ,PP..)  2760178,82 

 Město Vysoké Mýto   9000 

   celkem  32426463,11 
Hlavní činnost - Výdaje     

 Neinvestiční (prov.) výdaje   

z toho : osobní náklady zaměstnanců  14 855 934 

 ostatní platby za provedenou práci , odstupné 2287297 

 soc. a zdr. pojištění,náhrady,zák.pojištění 5556080 

 ostatní sociální náklady (FKSP)  145763 

 odměna za prod.práci žáků  80946 

 zák.pojištění úrazů a nem.zpov.  65563 

 učební pomůcky,učebnice,odb. výcvik,soutěže 51353 

 stipendia žáků   79200 

 vybavení ISŠT neinv.majetkem  847386 

 energie ( el.en.,plyn,vodné)  1213498 

 oprava a údržba   137392 

 školení a vzdělávání zaměstnanců 29292 

 cestovní náhrady   20160 

 ochr.pomůcky žáků a zamestn.  74549 

 nájemné(plyn.lahve,burzy škol.…) 74321 

 uložení a odvoz odpadu  64747 

 telefony,poštovné,internet  144326,6 

 stočné, srážková voda  144817 

 reprezentace školy   2635 

 fin.nákl.(pojistné,bank.popl.,DPH) 417937 

 odpisy DHM, DNHM   2004486 

 ostatní provozní náklady různé   4118421 

z toho : čistící prostředky   164739 

např. potraviny ve ŠJ (žáci a zaměstn.) 1098255 

 pohonné hmoty   158348 

 spotřeba materiálu, výuka,svářečská škola 1245091 



 programové licence a vybavení, konzultace 92650 

 revize,emise,kalibrace  104289 

   celkem  32416103,6 
      

Hospodá řský výsledek    10359,51 
      

Investice z provozních dotací     

 Investiční příjmy celkem  3942828,20 
z toho : odpisy DHM,DNM    2004486 

 Projekt Podpora přírod.vědec.vzdělávání 1932842,2 

 dar IVECO a.s.Vysoké Mýto  25000 

 dar Hospodářská komora  3000 

 Investiční výdaje celkem  4650325 
z toho : odvod ÚSC   1752000 

 stroje, zařízení   2898325 

 z toho: svařovací simulátor  534820 

  výukový panel Commonrail 411279 

  geometrie   355160 

  …    

 

Zpracovala: Ing. Gabriela Valentová 

 


