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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 2017/2018 podíleli a přeji 
hodně úspěchů i v letech následujících. 

   

Ve Vysokém Mýtě dne 4. 7. 2018 

                                                                                                                             Ing. Luděk Roleček 

                                                                                                                                    ředitel ISŠT 

Schváleno na pedagogické radě dne 29. 8. 2018 

Schváleno Školskou radou dne 13. 9. 2018 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2017/2018 

  

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: 17 
Počet žáků celkem: 337 
Průměrný počet žáků na třídu   20 
Ubytovaní žáci: 43 

  

Počet žáků v oborech a) 3letých učebních: 243 
  b) 4letých studijních:  73 
  c) nástavbových pro absolventy 3letých uč. oborů - 

denní forma 
 21 

 

   

Přijímací řízení  

  

Počet přihlášek do 1. kola: 152     
do dalších kol: 9     
Nastoupilo celkem ke studiu:  80 žáků z toho   35 žáků maturitní obory 
      45 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 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů RVP Opravář zemědělských strojů č.j. 12698/2007-23 
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:   Mgr. Iva Suchánková 
Členové:   p. Darina Špuláková 

  Michael Kolář STME 3 

   

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY 

TECHNICKÉ, MLÁDEŽNICKÁ 380, VYSOKÉ MÝTO 

za školní rok 2017/2018 

 

Vedení Základní odborové organizace se skládá z předsedy – Petr Leníček, místopředsedy – Petr 
Brandýský, pokladníka – Bohuslav Bezdíček. Na počátku školního roku 2017/2018 bylo evidováno  
14 zaměstnanců v Českomoravském odborovém svazu pracovníků školství. Během školního roku ukončili 
3 zaměstnanci členství v základní organizaci.       

Ve školním roce se pořádali čtyři schůze členů Základní odborové organizace, kde byly předloženy 
informační sdělení z Krajského odborového svazu a projednávaly se návrhy pro sestavení nové kolektivní 
smlouvy.            

Kolektivní smlouva byla sjednaná s vedením školy 21. května 2018 a všechny její body se dle ujednání 
dodržují. S kolektivní smlouvou byli zaměstnanci seznámeni.  

 

Zpracoval: Petr Leníček 
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SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

 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, CJL – ZŘ TV 1987 

Ing. Bakešová Monika TU Liberec FT odb. předměty strojírenské 2002 

Ing. Bodlák Miroslav VŠDS Žilina odb. předměty strojírenské 2015 
Mgr. Braiková Milena MU Brno, Pdf CJL, DEJ 2004 

Mgr. Burcalová Naďa Univerzita H. Králové PdF OBN, ANJ 2008 

Býček Josef Univerzita H. Králové PdF-DPS RMV 2016 
Mgr. Čáp Marek MU Brno, PdF MAT, FYZ 2002 

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

Ing. Dostál Josef TU Liberec FS odb. předměty strojírenské, 
IKT 

2017 

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

Mgr. Hynek Michal Univerzita Hradec Králové DEJ, IKT 2003 

Ing. Khorel Ladislav ČVUT Praha FS odb. předměty strojírenské 1988 

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. Novotný Vojtěch UTB Zlín odb. předměty strojírenské 2016 
Pavlíčková Lenka M. A. Middlesex University Londýn ANJ 2016 
Ing. Řezníčková Štěpánka VŠE Praha FVE EKO 1989 

Ing. Solil Milan ČVUT Brno odb. předměty strojírenské 2009 

Mgr. Soušková Věra Slezská univerzita Opava  ANJ 2003 

Mgr. Smrček Vladimír PdF Hradec Králové TEV 1993 

Ing. Strnad Josef VŠ zemědělská Praha mechanizace  2009 
Mgr. Valenta Tomáš Univerzita Hradec Králové MAT, FYZ 2017 

    

    

   

Pedagogický sbor odborný výcvik  

Dušek Zdeněk ZŘ OV 

Bezdíček Bohuslav  UOV 

Blažek Jiří UOV 

Brabec Václav  UOV 

Brandýský Petr  UOV 

Habal Vlastimil UOV 

Haselmann Eduard  UOV 

Kunst Milan UOV 

Kajsrlík Miroslav  UOV 

Kaštánek Miroslav UOV 

Kopecký Pavel  UOV 

Langer Petr  UOV 

Leníček Miloslav UOV 

Leníček Petr   UOV 

Navrátil Milan UOV 

Pištora Václav   UOV 

Pravec Jaroslav   UOV 

Trnková Jaroslava UOV 

  

 



Vychovatelé na DM ISŠT 

Otto Šlegr  vedoucí DM 

Hana Kovářová  vychovatelka 

Jaroslava Ropková vychovatelka 

 

Třídní učitelé ve školním roce 2017/2018 

AO 1 Mgr. Pavel Mimra 

KČL 1 Mgr. Antonín Hron 

NS 1  Mgr. Milena Braiková 

NZ 1 Ing. Vojtěch Novotný 

STME 1  Ing. Pavel Novotný 

AO 2  Mgr. Tomáš Valenta 

ČL 2 Mgr. Naďa Burcalová 

K 2 Ing. Ladislav Khorel 

NS 2 Ing. Štěpánka Řezníčková 

NZ 2 Mgr. Marek Čáp 

STME 2 Mgr. Věra Soušková 

AO 3  Ing. Miroslav Bodlák 

ČL 3 Ing. Monika Bakešová 

K 3 Mgr. Vladimír Smrček 

NZ 3 Mgr. Tomáš Černý 

STME 3 Ing. Milan Solil 

MME 4 Mgr. Michal Hynek 

  

  

Výsledky maturitních zkoušek 

školní rok 2017/2018/jaro  

studijní obor kód oboru prospěli neprospěli 

strojírenství 23-41-M/01 2 0 

mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 5 3 

provozní technika 23-43-L/51 3 3 

  

  

Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 

   

  

 

 

 

 



Výsledky závěrečných zkoušek 

školní rok 2017/2018/jaro  

učební obor kód oboru prospěli neprospěli 

automechanik 23-68-H/01 6 0 

opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 13 0 

karosář 23-55-H/02 14 0 

autolakýrník 23-61-H/01 8 4 

čalouník 33-59-H/01 5 1 

nástrojař 23-52-H/01 11 0 

strojní mechanik 23-51-H/01 10 0 

 

Zpracoval: Zdeněk Dušek, ZŘ OV 

  

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A ŠETŘENÍ 

ve školním roce 2017/2018 

 

 
11. 6. 2018 Krajský úřad Pardubického kraje: 
  - následná kontrola – shledána 1 závada, odstraněna 14. 6. 2018 

 

 

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY V PROJEKTECH  

ve školním roce 2017/2018 

Projekty ESF 

1. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 

– projekt ukončen k 30. 6. 2018 

2. IQ Industry – Inovace a kvalifikace profesní přípravy 

- projekt ukončen k 30. 6. 2018 

  

 

 



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ  

za školní rok 2017/2018 

Výchovná poradkyně vykonávala v rámci své funkce poradenské, metodické a informační činnosti. V průběhu 
září, resp. října 2017 byl sestaven přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku školního roku 
se podpůrná opatření týkala celkem 39 žáků. Ze strany školských poradenských zařízení byly daným žákům 
diagnostikovány především specifické poruchy učení, přesněji dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Pedagogičtí 
pracovníci školy byli v průběhu školního roku informováni ze strany výchovné poradkyně o doporučeních 
vydaných zejména pracovníky pedagogicko-psychologických poraden. Žákům školy byla poskytována individuální 
poradenská péče, a to nejen v případě jejich žádosti řešit výukové, resp. osobní obtíže související se školním 
vzděláváním. Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci využívali služeb výchovné poradkyně v souvislosti 
s výukovými, popř. výchovnými obtížemi žáků školy. K nejčastěji řešeným rizikovým projevům chování u žáků lze 
zařadit agresi, šikanu, rasismus, záškoláctví a neplnění školních povinností. Zejména v prvním pololetí školního 
roku byly výchovnou poradkyní předávány žákům a jejich zákonným zástupcům informace o možnostech dalšího 
vzdělávání, resp. profesního uplatnění žáků. Žáci vyšších ročníků studijních oborů a nástavbového studia byli 
informováni o možnostech pomaturitního studia a žákům 3. ročníku učebních oborů byly zprostředkovány 
informace o možnostech nástavbového studia, případně o jejich uplatnění na trhu práce. Dne 5. 3. 2018 byly 
žákům školy ze strany pracovnice Úřadu práce ČR (Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí) zprostředkovány 
informace týkající se orientace na trhu práce a pracovního pohovoru. Žákům s příslušností k národnostní 
menšině, resp. těm, kteří žijí v odlišném kulturním prostředí nebo v jiných životních podmínkách byla nejen ze 
strany výchovné poradkyně, ale i ostatních pedagogických pracovníků poskytována podpora při jejich 
začleňování do školního prostředí. V rámci metodické a informační činnosti zajišťovala výchovná poradkyně 
koordinaci poradenských služeb poskytovaných ve škole a spolupráci zejména se zástupci školských 
poradenských zařízení a orgánů sociálně-právní ochrany dětí, z jejichž podnětu byly ze strany výchovné 
poradkyně zpracovány posudky na vybrané žáky školy. Školským poradenským zařízením zprostředkovala 
výchovná poradkyně podklady pro návrh podpůrných opatření zahrnující informace o škole a žácích, jejichž 
diagnostiku a péči mají jednotlivá školská poradenská zařízení ve své kompetenci. Stanovená podpůrná opatření 
byla následně ze strany školy realizována. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a 
školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. 
V závěru školního roku bylo ve  škole evidováno 41 žáků s podpůrnými opatřeními 1. – 2. stupně. Výchovná 
poradkyně průběžně informovala pedagogy o závěrech a doporučeních stanovených pracovníky školských 
poradenských zařízení. Učitelé dále využívali možnosti individuální metodické konzultace v souvislosti 
s vybranými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci dnů otevřených dveří a účasti na burze škol 
v České Třebové a Rychnově nad Kněžnou se výchovná poradkyně podílela na prezentaci činnosti školy. Dne 
11. 10. 2017 uspořádalo Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání ÚP ČR (Kontaktní 
pracoviště Ústí nad Orlicí) v České Třebové seminář pro výchovné poradce. Výchovní poradci byli v rámci 
semináře informováni např. o aktuální situaci na trhu práce v Pardubickém kraji nebo úpravách v oblasti 
přijímacího řízení na SŠ. V průběhu školního roku zajišťovala výchovná poradkyně evidenci odborných zpráv a 
další dokumentaci související se žáky školy. Dne 4. 10. 2017 byla výchovná poradkyně během porady v PPP Ústí 
nad Orlicí blíže seznámena s novelou vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných. Informace týkající se změn v oblasti společného vzdělávání byly výchovným 
poradcům předány ze strany ředitelky zařízení PhDr. Petry Novotné. Dne 27. 2. 2018 se výchovná poradkyně 
zúčastnila kurzu uspořádaného KÚ Pardubického kraje ve spolupráci se spolkem Presafe z. s. se zaměřením 
na jednání s verbálním agresorem ve školním prostředí. 

 

Zpracovala: Mgr. Naďa Burcalová 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ METODIČKY PREVENCE  

za školní rok 2017/2018 

Ke standardním činnostem školní metodičky prevence (dále ŠMP) patří metodické, koordinační, informační a 
poradenské činnosti. V rámci metodické a koordinační činnosti se ŠMP podílela na tvorbě preventivního 
programu školy a v průběhu školního roku kontrolovala jeho realizaci. Z hlediska primární prevence rizikového 
chování u žáků je hlavním cílem pedagogických pracovníků školy především vedení žáků k převzetí odpovědnosti 
za sebe a své jednání, k dodržování školního řádu a všeobecných společenských pravidel. 

Aktivity školy v rámci prevence rizikového chování u žáků jsou zaměřeny zejména na prevenci záškoláctví, 
závislostního chování, vandalismu, šikany, resp. kyberšikany, intolerance, agresivního chování, rasismu a 
xenofobie. Projevy rizikového chování u žáků byly následně řešeny v souladu se školním řádem a s ohledem na 
okolnosti jednotlivých případů. Prevence rizikového chování u žáků probíhala ve spolupráci školy se zákonnými 



zástupci žáků, s krajským školským koordinátorem prevence rizikového chování, s metodikem prevence PPP 
v Ústí nad Orlicí, popř. dalšími orgány státní správy a samosprávy, do jejichž kompetence spadá daná 
problematika. V průběhu školního roku byla aktualizována databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 
rizikového chování u žáků. Ze strany ŠMP bylo zajištěno metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků 
v oblasti prevence rizikového chování u žáků. Ve spolupráci s jednotlivými pedagogickými pracovníky probíhala 
individuální, popř. skupinová práce se žáky s obtížemi v oblasti adaptace na školní prostředí, se sociálně-
vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání, např. odlišné 
kulturní prostředí nebo jiné životní podmínky. V průběhu školního roku byly ze strany ŠMP shromažďovány 
odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci 
prevence rizikového chování u žáků. ŠMP se podílela na vyhledávání žáků s rizikem či projevy rizikového 
chování. Daným žákům byly poskytovány poradenské služby ve škole, příp. jim byla doporučena péče 
odpovídajícího odborného pracoviště. Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy byly v průběhu školního 
roku zachycovány varovné signály spojené s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků, popř. tříd.  

Prevence byla nejčastěji realizována v rámci výuky, třídnických hodin nebo odborných přednášek. V průběhu 
výuky občanské nauky, resp. základů společenských věd byly realizovány aktivity zaměřené na zapojování 
multikulturních prvků do výchovně-vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců. Cílem těchto aktivit byla 
prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů souvisejících s otázkou přijímání žáků z odlišného kulturního 
prostředí. ŠMP participovala na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve dnech 18. 9. 2017 - 
21. 9. 2017 absolvovali žáci 1. ročníku adaptační kurzy, jejichž cílem byla především identifikace s novou školou 
prostřednictvím aktivit zaměřených na týmovou spolupráci a posílení vazeb jak mezi žáky, tak mezi žáky a učiteli. 
V průběhu školního roku se žáci školy zapojili do charitativních akcí (Liga proti rakovině, Život dětem, Fond 
Sidus). Během školního roku byli žáci školy ze strany ŠMP informováni o zásadách bezpečného používání 
internetu, a to v rámci výuky občanské nauky, resp. základů společenských věd. V únoru 2018 se žáci 1. ročníku 
zúčastnili lyžařského kurzu, který je součástí preventivních aktivit, neboť během pobytu na lyžařském kurzu jsou 
žáci školy vedeni ke zdravému životnímu stylu ze strany pedagogických pracovníků školy. Ve dnech 15. 6. 2018 a 
19. 6. - 22. 6. 2018 absolvovali žáci 1. ročníku vodácké kurzy, jejichž hlavním cílem bylo ověření si úrovně 
adaptace žáků na třídní kolektiv. Dne 14. 6. 2018 byla pro žáky školy připravena přednáška lektorky Petry 
Michálkové v rámci akce Cykloběh za ČR bez drog 2018. Jedná se o největší protidrogovou akci kampaně 
ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU. Cílem dané aktivity je upozornit na nutnost zvýšení drogové 
gramotnosti a osvěty v ČR. Dne 27. 6. 2018 byl pro žáky školy uspořádán sportovní den. Během školního roku 
probíhaly další aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování u žáků, např. účast žáků na divadelních a 
filmových představeních, exkurze, doučování a zájmové kroužky.  

Zpracovala: Mgr. Naďa Burcalová 

 

 

DOMOV MLÁDEŽE  

závěrečná zpráva za školní rok 2017/2018 

Začátkem školního roku nastoupilo na DM 40 žáků. Během měsíců září a říjen se po příchodu a odchodu 
některých žáků jejich počet ustálil k 31. 10. 2017 na 43, z toho bylo 7 děvčat. 
V I. ročníku bylo 13 žáků, z toho 4 děvčata, ve II. ročníku 14 žáků, z toho 2 děvčata, ve III. ročníku 15 žáků, 
z toho 1 dívka, ve IV. ročníku jeden žák. 
Žáci byli rozděleni do dvou výchovných skupin, za každou plně zodpovídala jedna vychovatelka. Vedoucí 
vychovatel nastupoval ke skupině, kde vychovatel měl po noční službě. Služby vychovatelů začínali v neděli od 
18 hodin a končili v pátek ve 14 hodin. V letošním školním roce neproběhla žádná rekonstrukce na DM. Ke konci 
kalendářního roku bylo zakoupeno 50 kusů barevných froté prostěradel, klubovny a chodby jsme zútulnili novými 
obrazy. Pokoje na II. p. B a traktu byly vybaveny novými pohodlnými židlemi. Dále se zakoupily nové míče na 
kopanou a nohejbal, pálky a míčky na stolní tenis a nové šipky. Pořídili jsme také žáky velice žádaný billiardový 
stůl, který je jimi hodně navštěvován. 
V letošním školním roce se již neuskutečnily projektové dny pro I. ročníky. Na konci měsíce červen proběhl jen 
sportovní den pro I. a II. ročníky. Soutěž proběhla v šesti disciplínách / nohejbal, košíková ve třech, stolní tenis, 
stolní fotbálek, šipky a biliard /. Ve všech disciplínách se bodovalo umístění v jednotlivých soutěžích a celkovým 
součtem byli vyhodnoceni nejlepší třídy, které dostaly sladké odměny. Celkově zvítězila překvapivě třída ČL II, 
která zvítězila ve třech disciplínách. Druhá skončila třída STME II, která o bod porazila třídu NZ I. Dále 
v jednotlivých soutěžích zvítězili třídy KČL I, STME I a AO II. Soutěží se zúčastnilo 9 tříd a většina žáků bojovala 
za svou třídu o co nejlepší výsledek.  
Žáci v osobním volnu se nejvíce zajímají o sport. Mají k dispozici dvě hodiny denně tělocvičnu, kterou nejvíce 
využívají v zimních měsících. Jejich nejoblíbenějším sportem je florbal. V podzimních měsících převládá kopaná, 
disponujeme hřištěm s umělým povrchem. Hodně žáků v osobním volnu navštěvuje velmi dobře vybavenou 
posilovnu. V odpoledních hodinách je využívaná dojíždějícími žáky, po 17. hodině ji plně využívají ubytovaní. Žáci 
mladší 18 let mají písemný souhlas od rodičů a všichni, kteří do posilovny chodí, stvrzují podpisem, jak se mají 



v posilovně chovat. Po opravě hřiště na nohejbal se žáci v jarních a letních měsících také věnují nohejbalu. Žáci 
mohou využívat také hernu na stolní tenis, místnost na stolní fotbálek a šipky. Z projektu jsou na domově také 
kola, která jsou využívaná k projížďkám do okolí Vysokého Mýta. Žáci také navštěvují ve večerních hodinách 
nově zrekonstruovaný krytý plavecký bazén. 
Mimo sportu se snaží vychovatelky motivovat žáky a žákyně výtvarnou činností. Od září byli žáci zapojeni do 
keramického kroužku. Do prosince každý navrhnul, vyrobil a zkompletoval tři dárky. Všechny keramické předměty 
(andělé, obrázky, svícny, krmítka a drobné předměty) byly připravovány na prodejní vánoční výstavu pro 
zaměstnance školy, kde sklidily velký úspěch a výtěžek byl opět věnován organizaci Berenika ve Vysokém Mýtě, 
která podporuje lidi s mentálním a přidruženým postižením. Koncem listopadu jsme vyráběli adventní věnce a 
svícny. Letos se zaměřením do bílé barvy. Společnými silami jsme vyrobili věnec do jídelny, který se velice líbil. 
Hlavním úkolem vychovatele je, aby ubytovaní smysluplně trávili svůj čas. Proto i letos vychovatelka uspořádala  
7 turnajů (šipky, stolní fotbálek, stolní tenis), kterých se zúčastnilo 8 – 10 žáků, největší zájem byl o stolní tenis. 
Dlouhodobého turnaje v biliardu se zúčastnilo 14 žáků a z vítězství se radoval Matěj Tezourz ze třídy AO II. Hráči 
jsou motivováni sladkou odměnou pro nejlepší. 
Někteří žáci chodí odpoledne v osobním volnu na brigádu, kde se snaží vylepšit svoji finanční situaci. Přestože 
zájem vychovatelů je zapojit co nejvíce žáků do zájmové činnosti, dost žáků většinu volného času stráví u 
počítače. Na DM je internet plně k dispozici všem, kteří ho převážně využívají ve večerních hodinách.  
Ve dvou nejvíce oblíbených sportech ve škole, proběhl opět dlouhodobý turnaj mezi třídami, jež uspořádala škola 
spolu s DM. V podzimních měsících proběhl XI. ročník dlouhodobého turnaje ve futsalu. Zúčastnilo se 10 
družstev, která hrála v jedné skupině každý s každým. Každé družstvo odehrálo 9 zápasů a celkem se odehrálo 
45 zápasů. Celkovým vítězem se stala třída NS II, která v turnaji neztratila ani bod. Druhá skončila třída NZ III a 
třetí třída STME II. Obě třídy měly stejný počet bodů i nerozhodný vzájemný zápas a tak o pořadí rozhodlo 
celkové skóre. Po turnaji byli vyhlášeni nejlepší hráči, brankaři a střelci. V jarních měsících na tělocvičně proběhl 
XIV. Ročník dlouhodobého turnaje ve florbalu. Zúčastnilo se 13 družstev. Družstva byla rozdělena do dvou 
skupin, ze kterých postoupily vždy 4 týmy do čtvrtfinále. Ve finále zvítězila třída MME IV nad STME II 9 : 7. 
V zápase o třetí místo zvítězila třída K III nad třídou NS II 3 : 2. Celkem bylo odehráno 52 zápasů a opět byli 
vyhlášeni nejlepší hráči, brankaři a střelci. Poděkování patří panu řediteli a všem rozhodčím, kteří tyto turnaje 
rozhodovali a pomohli ke hladkému průběhu obou turnajů.  
V neposlední řadě plní domov funkci ubytovací pro různé organizace, které mají zájem o ubytování na DM. 
V jarních měsících zde bylo ubytováno 20 studentů z brněnské fakulty a v květnu 90 hráčů a trenérů v rámci 
finále v kopané žáků do 12 let. 

                               

                                        

Zpracoval: Otto Šlegr 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI  

 zpráva za školní rok 2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 se v oblasti spolupráce s partnerskými zahraničními školami nejprve uskutečnilo 
společného setkání žáků v Praze, poté byla zahájena realizace příprav na společné setkání žáků v následujícím 
školním roce. 

Ve dnech 18. - 22. září 2017 proběhlo tradiční setkání žáků Integrované střední školy technické Vysoké Mýto a 
Berufliche Schulen Korbach. Místem společné akce se stalo hlavní město České republiky – Praha. 

Cílem žáků pracovní části projektu „Váš 
film o Praze“ bylo zachytit nejen 
minulost, ale i současný život města. 
Svým tématem tedy letošní akce 
navázala na loňské setkání žáků v 
Berlíně. Z práce mezinárodních skupin 
tak vzešlo několik videí, která zachycují 
hlavní město „společnýma očima“ české 
a německé mládeže. 

Nedílnou součástí celé akce se stalo i 
poznání historie a zajímavých lokalit 
města. Kompletní prohlídku města v 
podobě okružní jízdy Prahou s plavbou 
lodí po Vltavě doplnila i návštěva 
konkrétních míst, jako například 
Pražského hradu, Židovského města, 
Apple Musea, Petřínské rozhledny či 
představení v divadle Ta Fantastika. V 
programu nechyběla ani návštěva 
největší diskotéky ve střední Evropě – 
Karlových lázní. 

Společně strávené dny tedy přispěly 
jako vždy k poznání života mládeže 
jiné země. Navázání nových přátelství 
a vzájemná komunikace v cizím jazyku 
jsou jistě přínosem pro osobní rozvoj 
žáků a příslibem pro další spolupráci 
obou škol. 

Již během výše uvedené akce byla 
pedagogy obou zúčastněných stran 
započata příprava programu pro 
následující projekt v Německu. Další 
společné jednání proběhlo v březnu 
2018 ve Vysokém Mýtě, kdy naši školu 
navštívil kolega z Berufliche Schulen v 
Korbachu u příležitosti návštěvy 
maturitního plesu ISŠT. 

Následující akcí v oblasti mezinárodní 
spolupráce bude tedy setkání našich a 
německých žáků v Německu, které se 

uskuteční v září 2018 pod názvem „Společně to svaříme dohromady“. 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 

  



 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH 

za školní rok 2017/2018 

Také v letošním školním roce jsme se z důvodu úpadku regionálních soutěží soustředili především na školní a 
celostátní soutěže - SFL 
3. 10. 2017  Okresní kolo v přespolním běhu, pořadatel OA Choceň, družstvo chlapců ISŠT obsadilo  
  5. místo, družstvo dívek 6. místo. 
4. 10. 2017  Okresní kolo v softbalu smíšených družstev, pořadatel OA Choceň, ISŠT obsadila 5. místo 
19. 10. 2017  Pohár Josefa Masopusta v kopané chlapců, pořadatel ISŠT Vysoké Mýto, který obsadil  
  3. místo, vítězství a postup si vybojovala VOŠ a SŠT Česká Třebová. 
14. 11. 2017  1. kolo SFL ve futsalu chlapců - pořadatel ISŠT - obsadili jsme 3. místo a nepostoupili. 
4. 12. 2017  Okrskové kolo ve florbalu chlapců - pořadatel VOŠ a SPŠS Vysoké Mýto, družstvo ISŠT  
  Vysoké Mýto obsadilo 2. místo a do okresního kola nepostoupilo. 
14. 12. 2017  1. kolo SFL ve futsalu dívek, děvčata ISŠT obsadila 4. nepostupové místo 
podzim 2017  11. ročník Školní ligy ve futsalu, účast 12 tříd ISŠT, konečné pořadí 1. NS II, 2. NZ III  
  a 3. STME II 
17. 1. 2018  11. ročník Bílé stopy ISŠT Vysoké Mýto v běhu na lyžích, účast 23 běžců, mezi chlapci konečné 
  pořadí: 1. Dvořák Pavel, 2. Bula Vladimír, 3. Hladil Štefan; dívky: 1. Kušnírová Laura,  
  2. Vavřínová Věra a 3. místo Kováčiková Aneta 
4. 2. - 10. 2. 2018  LVZ 1. ročníků ve Špindlerově Mlýně 
jaro 2018  Uskutečněn 13. ročník školní florbalové ligy, konečné pořadí 1. MME IV, 2. STME II a 3. K III 
18. 5. 2018  Týden Florbalu v České Třebové, pořádal Florbalový klub Ústeckoorlicko, z 15. družstev  
  obsadili chlapci ISŠT Vysoké Mýto 4. místo 
 

Zpracoval: Mgr. Vladimír Smrček 

 

  



ČINNOST AUTOŠKOLY 

závěrečná zpráva za školní rok 2017/2018 

 
 
Výuka v autoškole byla zahájena tohoto školního roku 15. 9. 2017 pro 6 žáků oboru mechanik opravář 
motorových vozidel pro skupinu řidičského oprávnění B, C, pro 13 žáků oboru opravář zemědělských strojů pro 
řidičské oprávnění skupiny B, C, 22 žáků oboru karosář skupina řidičského oprávnění B a 8 žáků oboru 
autolakýrník pro skupinu B.  
V tomto školním roce byl opět prováděn i výcvik řidičů skupiny T učebního oboru opravář zemědělských strojů 
v počtu 16 žáků. Výuka probíhala rámci povinných předmětů řízení motorových vozidel.  
Teoretická výuka probíhala za pomocí učebnice a výukového CD materiálu firmy Schröter. Celou výuku 
řidičského oprávnění prováděl vždy odborný učitel autoškoly.  
Praktický výcvik autoškoly byl zajištěn dvěma učiteli jízdy na nákladním automobilu IVECO, osobním 
automobilem Škoda FABIA a traktorem ZETOR 7211 s přívěsem. 
Výuka autoškoly započala školením v oblasti zdravovědy, bezpečnosti při práci a názornou ukázkou celkové 
údržby vozidel. 
K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti řidiče bylo celkem připraveno 65 žáků. Závěrečné zkoušky byly 
prováděny v průběhu celého školního roku 2017/2018. Zkoušky prováděli pracovníci MÚ s rozšířenou působnosti 
za doprovodu odborného učitele výcviku autoškoly. Po neúspěšném absolvování zkoušek byly provedeny 
zkoušky opravné.  
V závěru školního roku proběhla soutěž v jízdě zručnosti s traktorem a přívěsem ve Středním zemědělském 
odborném učilišti v Přelouči. Žák Pavel Bartoš úspěšně reprezentoval školu a umístil se na pěkném 2. místě, 
postoupil z regionálního do celorepublikového kola konaného v Oticích u Opavy. Soutěže se zúčastnilo celkem  
24 škol a Pavel Bartoš se umístil na 3. místě. 

 

Zpracoval: Josef Býček 

 

SPOLEK PRO PODPORU INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉ VYSOKÉ MÝTO 

závěrečná zpráva za školní rok 2017/2018 

Předseda: Mgr. Iva Suchánková 
Správní rada:  Ing. Luděk Roleček, Mgr. Iva Novotná, Zlatuše Venigerová, Jaroslav Pravec 

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 rodičů a přátel Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě, které bylo založeno 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 střední 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 2017/2018 byly poskytnuty příspěvky například na: 

- nákup a obnovu učebních pomůcek  
- kulturní představení – životopisný film „Milada“  
- zahraniční spolupráci s Korbachem – projekt „Váš film o Praze“  
- adaptační kurzy  
- odměny nejlepším žákům – pronájem motokár pro nejlepší žáky v soutěži iniciativy  
- ceny do vědomostních soutěží žáků DM  
- startovné, cestovné a odměny žákům ve sportovních soutěžích  
- cestovné žáků na soutěže odborných dovedností  
- dopravu žáků na lyžařský výcvik a příspěvek na skipasy 

 

 
Zpracovala: Mgr. Iva Novotná 
 
 

ODBORNÝ VÝCVIK 

závěrečná zpráva za školní rok 2017/2018 

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 Auto Bureš V. Mýto, Autoservis Dvořák, Polička, Autoservis Bureš, Skuteč, Flídr s.r.o., Široký Důl, 
Autolakovna Šoltys Děčín, Ervin Junker Grinding Technology a.s. Holice, Lněnička, s.r.o. Osík u Litomyšle, Ecos 
Choceň s.r.o., Strojmont s.r.o., Chrast, Karex a.s., Cerekvice nad Loučnou, Assa abloy, Rychnov nad Kněžnou, 
TFA Kostelec nad Orlicí, Seko Tool, Rychnov nad Kněžnou, Bühler, Žamberk, ZD Sloupnice, ZD Rosice u 
Chrasti, Farma Pištora, Komárov, Segas a.s. Libecina, Moras a.s. Moravany, ZOD Zálší, ZD Zderaz, ZOD 
Žichlínek, ZD Dolní Újezd, Zeas Staré Hradiště, Agropodnik Humburky, Obživa, a.s. České Libchavy, Farma 
Janoušek Střemošice, Agronea Polička, ZS Luže, a.s., Zemědělská a.s. Vysočina-Dřevíkov, Farma Ing. Martin 
Pilař Zámrsk. 

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.  

Nová je též učebna měření a diagnostiky motorových vozidel, vzniklo nové pracoviště oboru karosář a ručního a 
strojního obrábění. Svářecí škola se může pochlubit 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 ISO 9606-1. 
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, žáci oboru nástrojař ZK 135 a opraváři zemědělských strojů 
ZK 311 a 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 ISO 9606-1. 

U výše jmenovaných kurzů provádíme také periodické přezkoušení a prodlužování průkazů s celostátní platností. 



Svářecí rekvalifikační kurzy jsou prováděny především pro Úřad práce, 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, THT Polička a ZD Sloupnice má 
podepsány smlouvy o vzájemné spolupráci. 
V období tohoto školního roku proběhlo 28 rekvalifikačních svářecích kurzů v metodách: 
ZK 135 1.1, ČSN EN ISO 9606-1, ZK 141 1.1, ZK 111 1.1, ZK 141 8, ZK 311 1.1. 
Osvědčení získalo celkem 89 uchazečů.  
V průběhu školního roku proběhl jeden přípravný rekvalifikační kurzy včetně zkoušky k získání profesní 
kvalifikace Výroba matracových potahů – 1 uchazeč a jeden přípravný kurz včetně zkoušky Autolakýrník-
přípravář – 4 uchazeči. Jeden uchazeč získal zkouškou Osvědčení profesní kvalifikace Výroba čalouněných 
sedadel a opěradel židlí. 
 
 
 
Výsledky žáků v soutěžích odborných dovedností a vědomostí 
 
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 svařování ZLATÝ  POHÁR  LINDE  Frýdek-Místek  24. – 25. 4. 2018  
 
Národní soutěž: 
metoda     111     20. místo Jan Šrut 
                 135    15. místo Daniel Dostál 
                 141      3. místo Matěj Lepka 
                 311      1. místo Jakub Dolanský     
 
 Mezinárodní soutěž:   
 metoda    311   4. místo Jakub Dolanský 
                 141    6. místo Matěj Lepka      
    
SOD – strojní mechanik 
 
13. – 14. 3. 2018 SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové 
– počet účastníků: 11 
jednotlivci:    4. místo      Petr Jílek 
                    5. místo      Matěj Záleský 
 
družstva:       2. místo  
 
Mezinárodní soutěž zručnosti ZLATÝ PILNÍK XVI. ročník 
3. 5. 2018 SŠT Opava 
- počet účastníků: 19  
jednotlivci:    2. místo    Tadeáš Břečťan 
 
 
KOVO Junior 2018  
5. - 6. 4. 2018 SŠS a E Brno 

- počet účastníků: 19 
jednotlivci:    14. místo    Petr Jílek 
 
SOD -  nástrojař 
 
14. – 15. 3. 2018 SŠ-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška  
- počet účastníků: 18 
 
jednotlivci:    5. místo    Tadeáš Břečťan 
                     6. místo    Tomáš Mlejnek 
družstva:      2. místo 
 



27. 2. 2018 Automechanik junior 2018  ISŠT Vysoké Mýto 
- počet účastníků: 6 
 
jednotlivci:    1. místo    Dominik Javůrek 
                     2. místo    Marek Trubač 
 
26. - 28.3.  2018  Autoopravář junior 2018 kategorie: Automechanik                
 Servisní centrum Škoda Auto a.s., Kosmonosy 
- počet účastníků: 28 
 
jednotlivci:    22. místo    Dominik Javůrek 
 
27. 2. 2018  Karosář junior 2018  ISŠT Vysoké Mýto 
- počet účastníků: 3 
 
jednotlivci:     1. místo    Lukáš Miřiňovský 
                      2. místo    Jakub Dolanský 
 
 
26. - 28.3.  2018  Autoopravář junior 2018 kategorie: Karosář                
 Servisní centrum Škoda Auto a.s., Kosmonosy 
- počet účastníků: 14 
 
jednotlivci:    2. místo    Lukáš Miřiňovský 
 
26. - 28.4.  2018  Autoopravář junior 2018 kategorie: Autolakýrník Servisní centrum Škoda Auto a.s., 
Kosmonosy 
- počet účastníků: 12 
 
jednotlivci:    3. místo    Tomáš Dudek 
 
 
 
24.-25.11 2017  7. ročník obor: Čalouník                                                                 Mistrovství ČR 
s mezinárodní účastí  Brno 
- počet účastníků: 8 
 
družstva:     4. místo    Karolína Durnová 
                                    Andrea Kolářová 
 
 
15. 5. 2018  Východočeské regionální kolo Jízda zručnosti traktorů  SŠT a ř Nový Bydžov 
- počet účastníků: 14 
 
- jízda s traktorem Zetor: 2. místo Pavel Bartoš, jízda s traktorem Fendt: 3. místo Pavel Bartoš 
 
jednotlivci:     3. místo    Pavel Bartoš 
 
22. 6. 2018  Celostátní finále soutěže Jízda zručnosti 2018 v Oticích u Opavy 
- počet účastníků: 26 
 
celkově jednotlivci:     3. místo    Pavel Bartoš 
 
  
Na ocenění Hospodářskou komorou České republiky byli navrženi  
 
za obor: 
 
Karosář –  Jan Truhlář 
                  Radek Remeš 
                  Lukáš Miřiňovský 
                  Jakub Dolanský 
 
Nástrojař – Tadeáš Břečťan 
 
 
 



 
 
 
 
Další aktivity a související akce v rámci OV 
 
V rámci udržitelnosti projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ proběhly 
tyto aktivity: 
 

  

22. 11. 2017  ZŠ Skuteč-Smetanova 

  



 

23. 11. 2017 ZŠ Vysoké Mýto-Jiráskova 

 

  

 

15. 6. 2018 ZŠ Vysoké Mýto-Jiráskova 

 

  



  

15. 6. 2018 ZŠ Vysoké Mýto-Javornického 

Další aktivitou byla 8. 11. 2017 soutěž žáků ZŠ k udržitelnosti projektu „Zvyšování motivace žáků ZŠ ke 
vzdělávání v technických oborech v Pardubickém kraji“. Této akce se zúčastnilo 59 žáků z 12 škol Pardubického 
kraje.  

Vítězi se stali žáci ZŠ Holice-Holubova a v jednotlivcích zvítězila Štěpánka Hojková rovněž  
ze ZŠ Holice-Holubova. 

  

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



 

Sladká odměna pro vítěze ZŠ Holice-Holubova 

Ve dnech 20. 10., 6. 12. 2017, 13. 1. a 9. 2. 2018 na naší škole proběhly Dny otevřených dveří. Ze strany žáků 
z devátých i osmých tříd byl velký zájem o prohlídku dílen a všech prostor s nimi souvisejícími. 

Nedílnou součástí aktivit učitelů OV jsou nábory žáků devátých tříd ZŠ. 

U oboru karosář se zapojili naši učitelé odborných předmětů a odborného výcviku do přípravy Jednotného zadání 
závěrečných zkoušek. 

Též probíhala soutěž Iniciativy při odborném výcviku. Pro nejlepší žáky ze skupiny byla jízda motokárou na 
místním autodromu.  

16. 1. 2018 jsme se zúčastnili Přehlídky strojírenských firem v kulturním domě ve Svitavách a 23. 1. 2018 
v kulturním domě v Ústí nad Orlicí, jež pořádala Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. 

 

Učitelé OV se aktivně zapojili do náborů. Zúčastnili jsme se burz škol, a to 11. - 12. 10. v České Třebové,  
6. - 7. 10. v Rychnově nad Kněžnou, 19. 10. ve Svitavách, 24. 10. v Chrudimi, 10. - 11. 11. v Pardubicích  
a 23. 11. ve Skutči. 

 



  

Burza škol 11. - 12. 10. 2017 Česká Třebová 

14. 2. 2018 se na naší škole uskutečnily tradiční Technohrátky za nebývalého zájmu 8 základních škol 
Pardubického kraje. 

 

 

 

 

Školení a přednášky 

21. 9. 2017 ZŘ OV a Mgr. Pavel Mimra absolvovali IV. ročník konference Partnerství zaměřenou na spolupráci 
středních škol se zaměstnavateli a úřady práce ve vzdělávacím a informačním centru Průhonice.  

13. 10. 2017 se učitelé OV oboru opravář zemědělských strojů zúčastnili tradičního Dne techniky ve společnosti 
Agrotec Svitavy. 

3. 4. 2018 se uskutečnila prezentace Škoda Kvasiny. 

UOV Petr Brandýský absolvoval dvoudenní školení na téma „Koloristika“ ve školicím středisku společnosti Auto 
Fit v Brně. V téže firmě proběhlo 7. 11. 2017 školení na téma Smart opravy za účasti UOV Milana Kunsta.  

Školení pro účastníky soutěže Autolakýrník junior 2018 20. března 2018 v prostorách školicího střediska 
společnosti Auto Fit v Brně se zúčastnil UOV Petr Brandýský. 

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

 

Zpracoval: Zdeněk Dušek, ZŘ OV 



 

 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

NA ÚSEKU TEORETICKÉ VÝUKY  

závěrečná zpráva za školní rok 2017/2018 

 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 absolvovali vzdělávání dle plánu vzdělávání: 
 
 
SAS, počítačová síť: 
Aktualizačních seminářů se zúčastnil: 
Mgr. Hynek 
 
Než zazvoní  
seminář na téma marketing ve škole 
Ing. Roleček 
p. Kaštánek 
 
Studium – Speciální pedagog 
Seminář pro výchovné poradce 
Mgr. Naďa Burcalová 
 
Svařování plastů 
Ing. Khorel 
 
Školící středisko Škoda auto Mladá Boleslav 
Komfortní systémy používané v osobních automobilech Škoda  
pro učitele odborných předmětů SŠ 
Ing. Bodlák 
 
Nové metody v lakování karoserií, Iveco Vysoké Mýto 
Mgr. Hron 
 
Seminář I-KAP 
Ing. Roleček 
Mgr. Suchánková 
 
Užití internetu při náboru žáků 
Ing. Roleček 
Mgr. Suchánková 
 
 
Školení BOZP   
Absolvovali všichni pracovníci školy v termínu pololetních prázdnin  
 
Školení řidičů referentských vozidel 
zúčastnili se pracovníci, kteří používají služební vozidla, popřípadě soukromá vozidla ke služebním účelům 
v termínu pololetních prázdnin 
 
seminář  ANJ – nové metody výuky ANJ 
aktualizační seminář k MZ z ANJ – písemná práce 
Mgr. Soušková 
Mgr. Suchánková 
Mgr. Pavlíčková 
 
Součástí dalšího vzdělávání byly i odborné exkurze realizované dle Plánu exkurzí ISŠT na školní rok  
2017-2018.  

Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 

 



HODNOCENÍ PRÁCE KOMISÍ 

 

  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA KOMISI ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 
 

zpráva za školní rok 2017/2018 
 
Komise OP strojírenských pracovala ve složení: 
 

Předseda: Ing. Khorel Ladislav 

Členové:  Ing. Strnad Josef   Mgr. Mimra Pavel   

Ing. Solil Milan         Ing. Novotný Pavel 
Mgr. Hron Antonín                           Ing. Bakešová Monika   
Ing. Novotný Vojtěch   Ing. Bodlák Miroslav 

 

Ve školním roce 2017-2018 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. 
           
 

V letošním školním roce se uskutečnily následující exkurze: 
27. září  Brück Zámrsk   NS2  St, Kh 
10. říjen  Eurogama V. Mýto  Č 3  Bk 
12. říjen  MSV Brno   M 3  Sl, Ný 
17. říjen  Filogroup Choceň  Č 2  Bk 
2. listopad  Tiskárna G – Tisk V. Mýto  L 2  Bk 
11. prosinec Svitap, Fibertex Svitavy  Č 2  Bk 
19. leden Ecos – lakovna V. Mýto  L 3  Bk 
24. leden Slévárna V. Mýto   M 3  Sl 
19. únor  Dekoratér V. Mýto  Č 2  Bk 
9. duben  TechAgro Brno   O 1, O 2,O3 Mi 
27. duben ZD Sloupnice   O 1, O 2,O3 Mi 
30. květen CZ Loko, Česká Třebová    KČL 1  Hr, Kh 
 
     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 STME 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 STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 zpráva za školní rok 2017/2018 

Složení komise:   Předseda:  Václav Brabec  UOV 
   Členové:    Mgr. Pavel Mimra  UOP 
             ing. Milan Solil  UOP 
     Miroslav Kajsrlík  UOV 
 
Školní rok 2017/2018 proběhl dle učebních plánů a v souladu s platným ŠVP. 
 
Dosažené výsledky jak v průběhu roku, tak i při ročníkových a praktických maturitních zkouškách odpovídaly 
schopnostem a znalostem žáků, i když v nemálo případech by se našel prostor pro zlepšení, zejména u druhého 
ročníku. 
Pro závěrečné praktické maturitní zkoušky čtvrtého ročníku byly v průběhu roku vytvořeny další nové modely a 
jejich výkresová dokumentace  
Veškeré naplánované exkurze proběhly v souladu se stanoveným harmonogramem exkurzí, schváleném na 
prvním jednání metodické komise. 



Praxe třetího a čtvrtého ročníku proběhla bez závažnějších výtek ze stran smluvních partnerů, naopak byly velice 
kladně hodnoceny znalosti a připravenost žáků například firmou IVECO bus a.s. a dalšími. 
V průběhu školního roku byla dále rozvíjena užší spolupráce při tvorbě řídících programů pro 3D tiskárny a další 
CNC stroje mezi úsekem praktického a teoretického vyučování. 

 
 

Zpracoval: Václav Brabec 

 

  

ZÁVĚREČNÁ ZPÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH 

 

zpráva za školní rok 2017/2018 

 

 

V letošním školním roce se prvního termínu maturitních zkoušek z matematiky zúčastnilo 13 žáků. Celkem 
4 žáci neprospěli. Výsledek je cca o 8 % horší než odpovídá republikovému průměru. Při volbě si však 
matematiku vybralo přes 80 % žáků, což je cca o 55 % více než v celé ČR. Z obou maturitních tříd nebyl 
z matematiky připuštěn (na konci roku hodnocen nedostatečně) pouze jeden žák, což je oproti minulosti 
výrazné zlepšení. 
Větší spolupráci je třeba uplatňovat hlavně u nástavbového studia, které je s ohledem na dvouletý cyklus 
náročný na rychlost, s kterou se provádí výuka jednotlivých bloků.  
Komise informovala o využívání výpočetní techniky při výuce. Nejčastěji se využívá notebook 
s dataprojektorem a probíraná témata jsou zpracovaná pomocí prezentací (DUMy) a zpracovaných 
podkladů, nebo se využívá internetových odkazů a aplikací.  
V hodinách fyziky byly zařazeny pokusy pro lepší pochopení některých probíraných kapitol. Škola  
se zúčastnila soutěže, kterou zaštítila firma ČEZ s názvem: VÍM PROČ. Zadáním bylo vytvořit video 
s fyzikálním experimentem. Z oblasti dalších přírodovědných předmětů byla stejně jako v minulých letech 
vyvinuta velká iniciativa směrem k lepšímu pochopení problematiky týkající se ekologie  
a chemie - prezentace a videa s danou problematikou. 
 
 
Zpracoval: Ing. Pavel Novotný  



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ –  

HUMANITNÍ A SPORTOVNÍ SEKCE  

 

zpráva za školní rok 2017/2018 

 
Ve školním roce 2017 – 2018 Předmětová komise humanitních všeobecně vzdělávacích předmětů a tělesné 
výchovy pracovala ve složení: Mgr. Suchánková, Mgr. Novotná, Mgr. Braiková, Mgr. Burcalová, Mgr. Soušková, 
Mgr. Smrček, Mgr. Černý a Mgr. Pavlíčková, která zastupovala Mgr. Vovkovou, t. č. na mateřské dovolené.  

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 v tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech a v 
nástavbovém studiu pro školní rok 2017/2018 tj. vypracování tematických plánů dle platných 
ŠVP pro jednotlivé humanitní všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, anglický 
jazyk, občanská nauka / základy společenských věd, dějepis) a pro tělesnou výchovu  
 

• Sestavení plánu kulturních a sportovních aktivit a exkurzí, které by přispěly k obohacení výuky 
a celého výchovně-vzdělávacího procesu 

 

• Hromadný nákup učebnic pro výuku anglického jazyka v maturitních 
i  učebních oborech (New Opportunities a Maturita Activator pro maturitní obory z vydavatelství 
Pearson (přes společnost Bohemian Ventures), pro 
1. ročníky učebních oborů nově učebnice Empower A2 z vydavatelství Cambridge (přes 
společnost Fraus) a Job Matters – Car Mechanics pro obor Automechanik a Opravář 
zemědělských strojů z vydavatelství Fraus 

 

• Hromadný nákup učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka a literatury 
v maturitních oborech  

 

• Obohacení výuky anglického jazyka časopisy Gate (pro 1. a 2. ročník maturitních oborů) a 
Bridge (pro 3. a 4. ročník maturitních oborů a pro žáky  
2. ročníku  nástavbového studia, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce z anglického jazyka) 

 

• Průběžná kontrola plnění tematických plánů a případná jejich aktualizace 
 

• Výměna pedagogických zkušeností a mapování studijních výsledků v jednotlivých třídách, 
využití mezipředmětových vztahů 

• Potvrzení klasifikačních kritérií pro anglický jazyk a český jazyk a literaturu v maturitních 
oborech, kde hranice úspěšnosti zůstává na 44%, což koresponduje s hranicí úspěšnosti u 
maturitní zkoušky. 

 

• Sjednocení klasifikačních kritérií pro anglický jazyk a český jazyk a literaturu v učebních 
oborech, kde hranice úspěšnosti byla odsouhlasena na 33%. 

 

• Vypsání stálých konzultačních hodin – pro každý předmět 2 hodiny týdně 
 

• Počínaje lednem 2018 byly stanoveny speciální konzultační hodiny z anglického jazyka a 
českého jazyka a literatury pro žáky 4. ročníku SŠ  
a 2. ročníku nástavbového studia (Mgr. Braiková, Mgr. Novotná, Mgr. Soušková) 

 

• Aktualizace pracovních listů z českého jazyka pro ústní zkoušku společné části maturitní 
zkoušky ve školním roce 2017/2018 v souladu s Katalogem požadavků stanovených 
společností CERMAT 
 

• Aktualizace třetích částí pracovních listů pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky 
z anglického jazyka ve školním roce 2017/2018 

 

• Zajištění průběhu maturitní zkoušky v květnu 2018 – zadavatelské  
a hodnotitelské aktivity učitelů 
 

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



2.  Správa kabinetů a doplňování pomůcek 
 

• V oblasti tělesné výchovy zakoupeno několik nových sportovních potřeb – fotbalové míče, 
stopky, rozlišovací dresy a ochranné sítě do oken v tělocvičně 
Do areálu venkovního sportoviště byl objednán pingpongový stůl. 
 

• Do knihovny v jazykové učebně byly zakoupeny publikace: Poslechová maturitní cvičení a 
Efektivní výukové nástroje pro učitele.  

3. Exkurze, kulturní a sportovní soutěže a další aktivity pro žáky 

• Září 2017 – adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků AO1, KČL1, NZ1  
a STME1 (Mgr. Smrček ve spolupráci s třídními učiteli) 
 

• 21. 9. 2017 – dobrovolníci z řad žáků se zapojili do realizace sbírky Život dětem (Mgr. 
Burcalová) 
 

• 7. 11. 2017 - zájezd žáků tříd STME2 a MME4 na anglické divadelní představení A 
Midsummer´s Night Dream v Divadle Drak v Hradci Králové (Mgr. Pavlíčková a Mgr. Soušková) 

 

• 22. 11. 2017 – exkurze pro žáky tříd STME2, STME3 a NS1 na Letiště Václava Havla a 
návštěva Národního památníku v Lidicích (Mgr. Pavlíčková  
a Mgr. Soušková) 

 

• Říjen 2017 -  listopad 2017 – školní liga ve futsalu pro přihlášená družstva ze všech tříd (Mgr. 
Smrček, Mgr. Černý) 

 

• 1. 12. 2017 – exkurze třídy STME1 do Městské knihovny ve Vysokém Mýtě (Mgr. Novotná) 
 

• Únor 2018 – LVZ v Krkonoších pro žáky 1. ročníků (Mgr. Smrček,  
Mgr. Černý, Mgr. Suchánková) 

 

• Únor 2018 – pomoc při organizaci a v průběhu Maturitního plesu ISŠT  
(Mgr. Braiková, Mgr. Soušková) 
 

• 5. 3. 2018 – seminář pro žáky STME3, MME4 a K3 na téma Orientace na trhu práce a pracovní 
pohovor vedený pí. Dvořákovou z ÚP Ústí nad Orlicí  
(Mgr. Burcalová)  
 

• Březen 2018 – školní liga ve florbalu (Mgr. Smrček, Mgr. Černý) 
 

• Duben 2018 – finálové zápasy školní ligy ve florbalu (Mgr. Smrček, Mgr. Černý) 
 

• 9. – 10. 4. 2018 – rodilí mluvčí z USA v hodinách anglického jazyka ve třídách MME4, NS1, 
STME1 a STME2 (Mgr. Soušková) 

 

• 29. – 30. 5. 2018 – dvoudenní cyklistický kurz pro třídu STME2 v Týništi nad Orlicí spojený 
s vodáckým výletem po Divoké Orlici (Mgr. Soušková, Mgr. Braiková a Mgr. Smrček) 

 

• 18. 6. 2018 – dvě přednášky na téma Řekni NE drogám – řekni ANO životu vedené lektorkou 
Petrou Michálkovou (Mgr. Burcalová) 

 

• 19. 6. 2018 – zájezd na divadelní představení Bílá nemoc do Pardubic, třídy  NS1 a STME2 
(Mgr. Braiková, Mgr. Soušková) 

 

• Červen 2018 – jednodenní výlety na vodě (třídy KČL1, AO1  
NS1, NZ1, ČL2) z Ústí nad Orlicí – Kerhartic do Brandýsa nad Orlicí (Mgr. Smrček jako 
certifikovaný instruktor a Mgr. Burcalová jako třídní učitelka ČL2) 

  

• 27. 6. 2018 – sportovní den pro žáky všech tříd (Mgr. Černý, Mgr. Smrček) 
 

• V průběhu školního roku 2 webináře v rámci výuky OBN / ZSV (Mgr. Burcalová) 
 



 
4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

• Září 2018 - Mgr. Burcalová zahájila studium tříletého oboru Speciální pedagog na UP Olomouc. 
 

• 4. 10. 2017 – seminář k Novele vyhlášky o společném vzdělávání pro výchovné poradce v PPP 
Ústí nad Orlicí (Mgr. Burcalová) 

 

• 11. 10. 2017 – seminář pro výchovné poradce v Č. Třebové (Mgr. Burcalová) 
 

• 31. 1. 2018 – konzultační seminář v NIDV Pardubice pro hodnotitele písemných prací 
z anglického jazyka (Mgr. Soušková) 

 

• 11. 2. – 12. 2. 2018 – prezenční kurz pro certifikované hodnotitele písemných prací z českého 
jazyka (Mgr. Braiková, Mgr. Novotná) 

 

• 17. 2. 2018 – setkání výchovných poradců v PPP Ústí nad Orlicí k Novele vyhlášky 27/2016 o 
vzdělávání žáků se speciálními potřebami (Mgr. Burcalová) 

 

• 27. 2. 2018 – seminář na téma Jednání s verbálním agresorem (Mgr. Burcalová jako výchovný 
poradce) 

 

• 8. 3. 2018 - konzultační seminář v NIDV Hradec Králové pro hodnotitele písemných prací 
z anglického jazyka (Mgr. Suchánková) 

 

• 16. 3. 2018 – účast na Josefském sympoziu ve Křtinách na téma Budoucnost řemesel v České 
republice pořádaném Evropským institutem pro smír, mediaci a rozhodčí řízení 

 

• 21. 3. 2018 – seminář v Hradci Králové na téma Humorem k efektivnějším hodinám angličtiny 
(Mgr. Pavlíčková) 

 

• 22. 3. 2018 – konference Pearson Edu Tour Praha (Mgr. Pavlíčková,  
Mgr. Soušková) 

 

• 7. 4. 2018 – Mgr. Pavlíčková zahájila studium Didaktiky anglického jazyka 
  

5. Mezinárodní projekty 

• 19. 9. – 22. 9. 2017, Praha – společný projekt s partnerskou školou v Korbachu pod 
názvem Váš film o Praze. (Mgr. Pavlíčková jako pedagogický dozor). Podrobněji o 
spolupráci se zahraničím Mgr. Hynek ve své zprávě. 

Zpracovala: Mgr. Věra Soušková 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE IKT, ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ EKONOMICKÝCH  

A OBLASTI ICT 

zpráva za školní rok 2017/2018 

 

 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 2017/2018 

• 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 

• využívání vytvořených digitálních učebních materiálů ve výuce 

• konzultace pro studenty k přípravě projektů na praktickou maturitní zkoušku 

• zajištění průběhu maturitní zkoušky (duben-květen 2018) 

• zajištění bezproblémového průběhu výuky při změnách v rozvrhu a úvazcích učitelů 
v předmětech IKT a EKO od dubna 2018 

2. Správa učeben a kabinetů, doplňování pomůcek a další činnosti 

• 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 

• správa profilu ISŠT na Facebooku a Google Plus 

• pořízení nové ICT techniky (stolní počítače, notebooky, dataprojektor, promítací plátna, 
reproduktory, tiskárny, záložní zdroje, úložiště NAS apod.) 

• vybavení učebny č. 8 audiovizuální technikou 

• průběžné využívání software z licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution 
pro školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem (Windows 10, Microsoft Office 
2016) 

• nasazení nového antivirového systému Eset Endpoint Antivirus od ledna 2018 

• reinstalace PC a notebooků na různých pracovištích za účelem zvýšení výkonu stanic a 
inovace využívaného SW 

• od května 2018 aktualizace SW a postupy při využívání IT v souladu s GDPR 

• v rámci zapojení školy do projektu I-KAP očekáváno dodání počítačové techniky pro realizaci 
čtenářské a matematické gramotnosti 

3. Organizace exkurzí a odborných praxí, účast na seminářích 

• listopad 2017 – účast dvou pedagogů na vzdělávací akci Současné trendy v technické grafice a 
konstruování (SPŠ Chrudim) 

• březen 2018 – exkurze do Parlamentu ČR (třída NS2) v rámci předmětu EKO 

• květen 2018 – zajištění dvoutýdenní odborné praxe studentů STME2, STME3 a NS1 ve firmách 
– průběh praxe i odborná úroveň studentů byly hodnoceny ze strany firem velmi dobře 

 

 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 

 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU AUTOMECHANIK A OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH 

STROJŮ 

 zpráva za školní rok 2017/2018 

 

Složení komise:   Předseda:  Pavel Kopecký  UOV 
   Členové:    Milan Navrátil  UOV 
             Jiří Blažek  UOV 
     Bohuslav Bezdíček UOV 
     Ing. Pavel Novotný UOP 
     Ing. Miroslav Bodlák UOP 
     Mgr. Tomáš Valenta třídní učitel 
 



Začátkem roku byl vypracován a schválen plán metodické komise. 
Komise průběžně kontrolovala plnění plánů, hodnotila plnění osnov. Osnovy a plány byly splněny. 
Žáci třetích ročníků oboru automechanik vykonávali odbornou praxi na vybraných servisních pracovištích. Žáci 
oboru opravář zemědělských strojů vykonávali praxe v zemědělských provozech příslušné k jejich bydlišti. Žáci 
třetího ročníku oboru automechanik se zúčastnili soutěže Automechanik Junior. Ze školního do regionálního kola 
postoupili žáci Javůrek Dominik a Trubač Marek. V regionálním kole, které se konalo v naší škole, se žák Javůrek 
Dominik umístil na prvním místě a postoupil do celostátního kola v Mladé Boleslavi, kde skončil na 23. místě.  
Trubač Marek v regionálním kole skončil na druhém místě. 
Žák třetího ročníku oboru opravář zemědělských strojů Bartoš Pavel se zúčastnil celostátní soutěže české 
ručičky, která proběhla na Střední průmyslové škole technické v Třebíči. Umístil se na 21. místě při účasti 
soutěžících z třiceti dvou škol z celé České republiky. 
Tento žák se účastnil rovněž v republikové soutěži zemědělských škol v jízdě zručnosti traktorem s vlekem, která 
proběhla v Opavě, a zde skončil na třetím místě při účasti dvaceti šesti soutěžících škol. 
Žáci prvních, druhých a třetích ročníků obou oborů (automechanik a opravář zemědělských strojů) během 
školního roku absolvovali řadu exkurzí, návštěv a výstav, např. den otevřených dveří v Zemědělském družstvu 
Sloupnice. 
Žáci prvních ročníků na začátku září navštívili Iveco a Tvarmetal ve Vysokém Mýtě. 
Žáci všech tří ročníku v dubnu navštívili největší zemědělskou výstavu Techagro v Brně, následně v květnu žáci 
druhého a třetího ročníku oboru opravář byli pozváni na návštěvu firmy Agrotec Hustopeče (největší prodejce 
zemědělské techniky v České republice).       
Závěrečné zkoušky oboru automechanik a opravář zemědělských strojů dle jednotného zadání proběhly v období 
od 4. 6. do 14. 6. 2018. Ke zkouškám oboru automechanik bylo připuštěno 6 žáků, žáci nebyli připuštěni z důvodu 
špatného prospěchu ve škole.  Všichni žáci připuštěni k závěrečné zkoušce prospěli. 
Ke zkouškám oboru opravář zemědělských strojů bylo připuštěno 13 žáků, 1 žák nebyl připuštěn z důvodu 
špatného prospěchu ve škole. Všichni žáci prospěli a žák Tomáš Urban prospěl s vyznamenáním.      

 

Zpracoval: Milan Navrátil 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU KAROSÁŘ 

 zpráva za školní rok 2017/2018 

 

Složení komise:   Předseda:  Eduard Haselmann UOV 
   Členové:    Miloslav Leníček  UOV 
             Petr Leníček  UOV 
     Ing. Ladislav Khorel UOP 
     Mgr. Antonín Hron UOP 
     Mgr. Vladimír Smrček třídní učitel 
Školní rok 2017/2018 probíhal dle učebního a tematického plánu. Metodická komise se scházela a řešila vzniklé 
problémy. Dosažené výsledky odpovídají schopnostem žáků.  
Žáci se zúčastnili plánovaných exkurzí: IVECO Czech Republic a.s. Vysoké Mýto, Tvarmetal s. r. o. Vysoké Mýto 
a ČKD Choceň. 
Z těchto exkurzí si žáci odnesli poznatky z provozů a rozšířili si rozhled s možností využití získaných poznatků 
v praxi. 
Závěrečné zkoušky pro 3. ročník probíhaly ve dnech 8. 6. -19. 6. 2018, všichni žáci prospěli. 

Učitelé odborných předmětů připravili jednotné závěrečné zkoušky dle požadavků kladených na obor karosář. 

Metodická komise konstatuje, že se opět zlepšilo vybavení pracovišť. 

Letošní rok byl pro obor karosář úspěšný. 

 
 

Zpracoval: Eduard Haselmann 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU AUTOLAKÝRNÍK 

zpráva za školní rok 2017/2018 

 

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

 Mgr. Burcalová Naďa třídní učitelka a výchovná poradkyně 
 Ing. Bakešová Monika  třídní učitelka a učitelka OP 
 Mgr. Hron Antonín  třídní učitel a učitel OP 
   

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 . 
V rámci udržitelnosti projektu Pardubického kraje se členové metodické komise podíleli na přípravě a pořádání 
různých akcí, které se žákům vždy velice líbily. 
I v tomto školním roce jsme se potýkali s docházkou žáků, zameškanou absencí omluvenou i neomluvenou, 
každého takového žáka či žákyni jsme řešili individuálně, zaznamenány jsou pohovory se žáky a jejich zákonnými 
zástupci. 
V průběhu roku se připravovali žáci 3. ročníků na další ročník soutěže JUNIOR CUP LAKÝRNIK, ve firmě 
AUTOFIT Brno proběhlo nejprve předsoutěžní soustředění, kterého se zúčastnil UOV Petr Brandýský se žáky 
Tomášem Dudkem a Kristýnou Houdkovou. Finále soutěže Autoopravář junior se konalo v servisním středisku  
TRAINING CENTER ŠKODA AUTO a.s. Kosmonosy. 
Soutěže oboru autolakýrník se zúčastnilo 12 škol. Vítězem se stal žák z místní školy. Za naši školu se zúčastnil 
soutěže Tomáš Dudek, který se umístil na výborném třetím místě. Celá akce i s doprovodným programem byla na 
vysoké úrovni. Jako vždy je hlavním úkolem členů metodické komise připravit žákům podmínky k absolvování 
závěrečných zkoušek. Výběr otázek a zadání bylo v elektronické podobě. Závěrečné zkoušky připravili 
v praktické části UOV  Petr Brandýský, teoretickou a ústní část, konzultovanou s vedením ISŠT, připravil UOP 
Mgr. Antonín Hron. 
Závěrečných zkoušek se zúčastnilo v řádném termínu deset žáků. Z důvodu vysoké absence nebyli připuštěni 
v řádném termínu ke zkouškám tři žáci, tito v měsíci červnu vykonali dodatečnou zkoušku pro ukončení třetího 
ročníku. V letošním roce jsme připravovali zkoušku pro tři pracovníky firmy IVECO. Jeden vykonal zkoušku s 
vyznamenáním. 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. Tomáš Dudek, Kristýna Houdková, Michal Náčin a Michal Kříž vykonali závěrečné zkoušky 
s vyznamenáním. Jeden žák u zkoušky neprospěl. 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 pokračuje v dobrých výsledcích z minulých let, ale stále je co zlepšovat. 
 

Zpracoval: Petr Brandýský 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU ČALOUNÍK 

 zpráva za školní rok 2017/2018 

  

Předseda komise:  Trnková Jaroslava   UOV  
Členové komise:  Ing. Bakešová Monika  učitelka OP 

 Mgr. Hron Antonín  učitel OP 
 Mgr. Burcalová Naďa třídní učitelka 
 Langer Petr  UOV 
 
 
 
 
 



V září byl schválen plán metodické komise a plán exkurzí na školní rok 2017-2018: 
              
26. 9. 2017  IVECO Czech Republic a. s. Vysoké Mýto výroba autobusů  1. a 2. ročník 
10. 10. 2017 Eurogama Vysoké Mýto   výroba potahů  3. ročník 
17. 10. 2017 Filogroup Choceň   výroba bavlněných přízí 2. ročník 
11. 12. 2017 Svitap a Fibertex Svitavy  výroba netkaných textilií a rouna 1. 2. a 3. ročník 
19. 2. 2018 Dekorater Vysoké Mýto   bytové doplňky  2. ročník 
 
Karolína Durnová a Andrea Kolářová byly vybrány na mezinárodní soutěž odborných dovedností oboru čalouník, 
která se konala v Brně dne 24. 11. 2017. Děvčata se zde umístila na pěkném 4. místě. 
V průběhu 1. pololetí ukončily studium 2 žákyně a v průběhu 2. pololetí další 2.  
Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali odbornou praxi v čalouně firmy IVECO Czech Republic, a. s. Vysoké Mýto. 
K jednotným závěrečným zkouškám byli připuštěni všichni žáci, neuspěla 1 žákyně v praktické části závěrečné 
zkoušky. Osnovy byly plněny podle plánu. 
 

  

Zpracovala: Jaroslava Trnková  

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU  

ZÁMEČNÍK A NÁSTROJAŘ 

zpráva za školní rok 2017/2018 

 

Složení komise: Předseda komise: Pravec Jaroslav    UOV  
  Členové komise:  Pištora Václav    UOV 

   Kajsrlík Miroslav  UOV 
   Kaštánek Miroslav UOV 
   Bezdíček Bohuslav UOV 
   Ing. Novotný Vojtěch  UOP 
 

Metodická komise 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 – střižný nástroj,  
strojní mechanik – kružidlo. Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech 8. 6. - 22. 6. 2018.  
Všechny skupiny se zapojily do soutěže iniciativy žáků na úseku dílen. Nejlepší žáci budou odměněni projížďkou 
v motokáře na autodromu ve Vysokém Mýtě. 
V průběhu školního roku jsme uskutečnili několik exkurzí: IVECO Vysoké Mýto, BRÜCK Zámrsk a nástrojárna 
ŠRAUT ve Vysokém Mýtě. 
Učitelé a žáci obou oborů se podíleli na přípravě a průběhu soutěže základních škol včetně hodnocení. Soutěž  
se konala dne 7. 11. 2017, zúčastnilo se 57 žáků ze 13 základních škol. 
Závěrem bych chtěl zmínit velmi úspěšnou reprezentaci naší školy na soutěžích odborných dovedností:                                          
- obor nástrojař -  14. - 15. 3. 2018   SŠ-PVC Dobruška 

                  soutěž družstev      - 2. místo 
                  jednotlivci              - 5. místo Břečťan Tadeáš 
                                               - 6. místo Mlejnek Tomáš 

- obor strojní mechanik - 13. - 14. 3. 2018   Hradec Králové 
                   soutěž družstev    - 2. místo 
                   jednotlivci             - 4. místo Jílek Petr  
                                               - 5. místo Záleský Matěj 

Na mezinárodní soutěži Zlatý pilník na SŠT v Opavě 3. 5. 2018 se Břečťan Tadeáš umístil na krásném 2. místě.                                                                                              
 

 

Zpracoval: Jaroslav Pravec 

 

 

 

 



 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 
 

 zpráva za školní rok 2017/2018 

  

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. Dle požárního 
řádu pro dílnu strojních oborů a svářečskou školu je v tomto prostoru umístěno 5 pojízdných svařovacích 
autogenních souprav, 4+2 x 2 plné láhve stálých svařovacích souprav pro svařování plamenem, 11 svařovacích 
aparátů v ochranné atmosféře CO 2, 3 láhve pro svařování v ochranné atmosféře argonu a 8 náhradních 
tlakových láhví.  Skutečné množství jednotlivých lahví musí být evidováno na vrátnici. 
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 sklady čalouny 
- pro třídy, tělocvičnu a kabinety 
-     pro lakovnu 
 

Je vypracováno posouzení požárního nebezpečí pro lakovnu se stříkacím boxem, přípravnou barev a stříkací 
kabinou. Dále pro svářečskou školu, dílnu strojních oborů a domov mládeže. 
Výše uvedené činnosti jsou začleněny do kategorie SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM 
Na zabezpečení požární ochrany jsou zajištěny smlouvy s firmou   
- TEAM PREVENT -SANTE s.r.o – revize přenosných hasicích přístrojů 
- VODÁK – revize nástěnných hydrantů 
- KOVOS – čištění komínů  
- Ing. SOUŠEK A  RÝZ – revize plynových zařízení 
- AZ PREVENCE s. r. o. Cerekvice nad Loučnou -technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 
Na úseku dílen pracuje požární hlídka ve složení: 
- Václav Pištora  
- Eduard Haselmann 
- Václav Brabec  
- Miroslav Kaštánek 
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. 2x 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 Dokumentace je vedena dle 
požadavku §5 odst. 1 písm. e ) zákona o P O s přihlédnutím k § 12 a § 13 odst.1 písm. a) a b) vyhlášky o požární 
prevenci . 



Hasicí přístroje jsou kontrolovány dle článku 4.2 ČSN ISO 11602-2 
Umístěním do ochranných skříněk se zamezilo jejich poškozování. 
 
Nejčastější závady, které byly řešeny, jsou: 
- porušováni zásad bezpečné práce při manipulaci s hořlavým materiálem 
- včasné nevynášení košů se snadno vznětlivým materiálem  
- zarovnávání přístupových cest k hydrantům a hasicím přístrojům  

 
14. 10. 2017  Ing. Petr Vodák provedl revizi a opravu hydrantů 
2. 2. 2018  Provedeno školení všech zaměstnanců a požární hlídky z PO 

       30. 3. 2018  Firma TEAM PREVENT -SANTE s.r.o. provedla kontrolu a výměnu hasicích  
    přístrojů 
24. 4. 2018  Vyhlášen cvičný požární poplach  
21. 6. 2018  Firma-AZ PREVENCE s.r.o. Cerekvice nad Loučnou provedla v celém objektu tematickou 

  kontrolu PO - drobné nedostatky byly odstraněny                                                                                                                     
           

Jedenkrát za 14 dní se provádí kontrola čalouny, skladu čalouny 1 a 2, kotelny, lakovny a mísírny barev. 
Pravidelně jedenkrát měsíčně je prováděna kontrola celého objektu se zaměřením na hasicí přístroje.  
V rámci výuky se pravidelně provádí proškolení o možnostech vzniku a zamezení požáru. 

Zpracoval: Václav Pištora 

  SPRÁVA BUDOV 

 

závěrečná zpráva za školní rok 2017/2018 

 Ve školním roce 2017 -2018 se v rámci oprav a rekonstrukcí uskutečnilo několik akcí. 
Od července 2017 do konce srpna 2018 probíhá realizace úspor energie a to formou celkového zateplení haly 
dílen praktické výuky firmou STATING s.r.o.  
V  době jarních prázdnin od 12. 3. do 16. 3. 2018 byla provedena instalace rozvodů datového kabelu  
a napájecích kabelů a zásuvek na učebně č. 8, pro instalaci datového projektoru pro zkvalitnění teoretické výuky 
našich žáků. Na učebnu č. 10 byla nainstalovaná nová tabule. 
V době hlavních prázdnin proběhne malování vybraných učeben teoretické výuky za účelem rekonstrukce  
a zlepšení prostředí.  
V průběhu školního roku se uskutečnila dle zákonného časového harmonogramu celá řada revizí a kontrol,  
na vybavení, zařízení a budovách školy. 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 pracovníky údržby. 
Na úseku správy budov došlo k personálním změnám na pozici uklízeček, nastoupili 2 nové pracovnice, na pozici 
vrátný - telefonista ukončila zaměstnankyně poměr k 30. 4. 2018. 

Zpracoval: Petr Langer 

 

Závěrečná zpráva o hospodaření v Kč za rok 2017 

      Kč 

Hospodářský výsledek celkem   6 580,56 

z toho: hlavní činnost    5 530,86 

 doplňková činnost    1 049,70 

Doplňková (hospodářská)  činnost    

 příjmy z doplňkové činnosti   1 544 458,02 

 výdaje z doplňkové činnosti   1 543 408,32 

 HV     1 049,70 
 
 
 
 
 
     



Hlavní činnost - Příjmy 

 NIV dotace z ÚSC  (provozní prostředky) 5 536 786,09 

z toho: Dotace od zřizovatele na provoz   5 187 000,00 

 Ostatní programy a projekty z ÚSC  349 786,09 

 z toho Stipendia    214 400,00 

 NIV dotace z MŠMT    25 778 003,00 

 Přímé náklady    25 778 003,00 

z toho: platy     17 334 527,00 

 ostatní osobní náklady   284 000,00 

 ostatní (pojistné,FKSP,ONIV)   6 643 182,00 

 Programy MŠMT    1 516 294,00 

 Ostatní provozní příjmy   2 852 026,36 

z toho: Ostatní pr.příjmy (DM,ŠJ,PP, IF..)  2 832 026,36 

 Město Vysoké Mýto    20 000,00 

 PŘÍJMY CELKEM    34 166 815,45 

Hlavní činnost - Výdaje     

 Neinvestiční (prov.) výdaje    

z toho: osobní náklady zaměstnanců   18 653 298,00 

 ostatní platby za provedenou práci, odstupné 320 750,00 

 soc. a zdr. pojištění,náhrady,zák.pojištění  6 404 522,00 

 ostatní sociální náklady (FKSP)   373 065,00 

 odměna za prod.práci žáků   133 500,00 

 zák.pojištění úrazů a nem.z pov.   78 819,21 

 učební pomůcky,učebnice,odb. výcvik,soutěže 158 051,79 

 stipendia žáků    214 400,00 

 vybavení ISŠT neinv.majetkem   330 909,11 

 energie ( el.en.,plyn,vodné)   1 087 252,76 

 oprava a údržba    139 686,10 

 školení a vzdělávání zaměstnanců  29 006,00 

 cestovní náhrady    21 087,00 

 ochr.pomůcky žáků a zaměstn.   106 776,50 

 reklama, propagace    43 230,00 

 uložení a odvoz odpadu   62 669,50 

 telefony,poštovné,internet   133 976,36 

 stočné, srážková voda   137 832,97 

 reprezentace školy    3 054,00 

 fin.nákl.(pojistné,bank.popl.,DPH)  401 927,35 

 odpisy DHM, DNHM    1 265 564,00 

 Ostatní provozní náklady různé    4 061 906,94 

z toho: čistící prostředky,kanc.prostředky  165 364,25 

např. potraviny ve ŠJ (žáci a zaměstn.)  1 138 396,09 

 pohonné hmoty    155 199,49 

 spotřeba materiálu, výuka,svářečská škola  1 649 538,95 

 programové licence a vybavení, konzultace  87 322,00 

 revize,emise,kalibrace   142 825,30 

 VÝDAJE CELKEM    34 161 284,59 



       

Hospodářský výsledek    5 530,86 

       

Investice z provozních dotací     

 Investiční příjmy celkem   1 265 564,00 

z toho: odpisy DHM,DNM     1 265 564,00 

 dary     0,00 

 Inv.dotace z fondu ÚSC   0,00 

 Investiční výdaje celkem   874 558,91 

z toho: odvod ÚSC    714 000,00 

 opravy a údržba nemovitostí, DHM, DDHM  137 568,91 

 čerpání ÚSPORA ENERGIÍ   22 990,00 

       
 

Zpracovala: Ing. Gabriela Valentová 


