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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 2018/2019 podíleli, 
a přeji hodně úspěchů i v letech následujících. 

   

Ve Vysokém Mýtě dne 4. 7. 2019 

 Ing. Jitka Jiskrová, MBA 
 ředitelka ISŠT 

Schváleno na pedagogické radě dne 30. 8. 2019 

Schváleno Radou školy dne 14. 10. 2019  



VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2018/2019 

Název a adresa školy: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, 
Mládežnická 380 

    
Zřizovatel školy: Pardubický kraj, Komenského 125, 532 11 Pardubice 
    
Ředitelka školy: Ing. Jitka Jiskrová, MBA 
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Iva Suchánková 
Zástupce ředitele pro OV: Petr Leníček 
Vedoucí domova mládeže: Otto Šlegr  
Ekonomka školy: Ing. Gabriela Valentová 

 Charakteristika školy 

Počet tříd: 15 
Počet žáků celkem: 299 
Průměrný počet žáků na třídu   20 
Ubytovaní žáci: 43 

 

Počet žáků v oborech a) 3letých učebních: 197 
  b) 4letých studijních:  71 
  c) nástavbových pro absolventy 3letých uč. oborů 

- denní forma 
 31 

 

   

Přijímací řízení  

Počet přihlášek do 1. kola: 155     
do dalších kol: 12     
Nastoupilo celkem ke studiu:  94 žáků z toho   39 žáků maturitní obory 
      55 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 



Kontakty školy: 

Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380, 566 01 
  
telefon:  465 420 405  spojovatelka  465 423 005 ředitelka školy 

 604 801 100 studijní 
oddělení  

e-mail:  sekretariat@technickavm.cz jiskrova@technickavm.cz (ředitelka školy) 
web: http://www.technickavm.cz   

   

Složení Rady školy: 

Předseda:   Mgr. Iva Suchánková 
Členové:   p. Darina Špuláková 
  Michael Kolář STME 4 
   

 

SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 Pedagogický sbor teoretická výuka 

Příjmení, jméno, titul  Studium   Vyučovaný předmět  
Prac. 

poměr 
od  

Ing. Jitka Jiskrová, MBA VŠE Praha  OBN 2019 
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 
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 
Ing. Novotný Pavel VUT Brno FS odb. předměty stroj., MAT 2003 
Ing. Novotný Vojtěch UTB Zlín odb. předměty strojírenské 2016 
Ing. Roleček Luděk Univerzita Pardubice DF odb. předměty strojírenské 1983 
Ing. Řezníčková Štěpánka VŠE Praha FVE EKO 1989 
Mgr. Smrček Vladimír PdF Hradec Králové TEV 1993 
Ing. Solil Milan ČVUT Brno odb. předměty strojírenské 2009 
Mgr. Soušková Věra Slezská univerzita Opava  ANJ 2003 
Mgr. Valenta Tomáš Univerzita Hradec Králové MAT, FYZ 2017 
Mgr. Vovková Radmila MU Brno, Pdf ANJ 2003 

   

mailto:sekretariat@technickavm.cz
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Pedagogický sbor odborný výcvik  

Leníček Petr 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 
Langer Petr  UOV 
Leníček Miloslav 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 2018/2019 

AKO 1 Mgr. Tomáš Černý 
LNZ 1 Ing. Miroslav Bodlák 
ME 1 Mgr. Michal Hynek 
NS 1 Ing. Štěpánka Řezníčková 
AO 2  Mgr. Pavel Mimra 
KČL 2 Mgr. Antonín Hron 
NS 2  Mgr. Milena Braiková 
NZ 2 Ing. Vojtěch Novotný 
STME 2  Ing. Pavel Novotný 
AO 3  Mgr. Tomáš Valenta 
ČL 3 Mgr. Naďa Burcalová 
K 3 Ing. Ladislav Khorel 
NZ 3 Mgr. Marek Čáp 
STME 3 Mgr. Věra Soušková 
STME 4 Ing. Milan Solil 

  



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ 
za školní rok 2018/2019 

 
 Výchovná poradkyně vykonávala v průběhu školního roku 2018/2019 poradenské, metodické a 
informační činnosti. Během září, resp. října 2018 byl sestaven přehled žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami (SVP). V září 2018 se jednalo o 43 žáků se SVP. Ze strany odborných pracovníků školských 
poradenských zařízení byly výše zmíněným žákům školy diagnostikovány především specifické poruchy 
učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a poruchy pozornosti a aktivity. V září 2018 byl pro jednoho 
žáka školy vypracován individuální vzdělávací plán, a to ve spolupráci se školským poradenským 
zařízením, vybranými učiteli školy, se žákem a jeho zákonnými zástupci. Výchovná poradkyně předávala 
v průběhu školního roku pedagogům informace o závěrech a doporučeních stanovených pracovníky 
školských poradenských zařízení. Učitelé teoretické i praktické výuky konzultovali individuálně 
s výchovnou poradkyní naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP. Žáci školy využívali 
v průběhu školního roku individuální poradenskou péči v případě výukových, popř. osobních obtíží. 
Učitelé a zákonní zástupci řešili s výchovnou poradkyní výukové, popř. výchovné obtíže žáků. U žáků 
školy byly zaznamenány zejména projevy agrese, šikany, rasismu a záškoláctví. Především v prvním 
pololetí školního roku spolupracovala výchovná poradkyně s kariérovým poradcem školy 
na zprostředkování informací žákům a jejich zákonným zástupcům v rámci poradenské pomoci při 
rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. Dne 21. 12. 2018 měli žáci školy možnost získat 
základní informace o Univerzitě obrany v Brně, a to formou prezentace, která jim byla zprostředkována 
dvěma studenty dané instituce. Prezentace byla určena žákům studijních oborů, přesněji třídám STME3, 
STME4, NS1 a NS2. Ve dnech 13. 3. 2019 a 15. 3. 2019 byly žákům školy zprostředkovány v rámci 
besedy zaměřené zejména na orientaci na trhu práce informace ze strany pracovnice Úřadu práce ČR 
(Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí). Besedy se zúčastnili žáci učebních i studijních oborů (AO3, ČL3, 
NZ3, STME3, NS1, NS2). Žáci s příslušností k národnostní menšině resp. ti, kteří žijí v odlišném kulturním 
prostředí nebo v jiných životních podmínkách a žáci-cizinci byli podporováni při jejich začleňování do 
školního prostředí nejen ze strany výchovné poradkyně, ale i dalších pedagogických pracovníků školy. 
V rámci metodické a informační činnosti zajišťovala výchovná poradkyně, resp. školní metodička 
prevence činnost školního poradenského pracoviště a spolupráci nejen s  pracovníky školy, ale i se 
školskými poradenskými zařízeními (PPP), orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policií ČR apod. 
V případě kontrolního vyšetření žáků ve školském poradenském zařízení vypracovala výchovná 
poradkyně ve spolupráci s vybranými učiteli žáků podklady pro návrh podpůrných opatření. V červnu 
2019 bylo v evidenci školy 46 žáků s podpůrnými opatřeními 1. – 3. stupně. V rámci dnů otevřených 
dveří Technické VM a účasti na burze škol v Rychnově nad Kněžnou (5. 10. 2018), v České Třebové (10. 
10. 2018) a ve Skutči (22. 11. 2018) se výchovná poradkyně podílela na prezentaci činnosti školy. 
Výchovná poradkyně zajišťovala v průběhu školního roku evidenci odborných zpráv a další dokumentaci 
související se žáky školy v oblasti prevence a poradenství. Dne 13. 2. 2019 se výchovná poradkyně 
zúčastnila odborného semináře pro výchovné poradce a metodiky prevence škol a školských zařízení 
v Žamberku. Seminář byl pořádán zástupci PPP Ústí nad Orlicí. Informace o prevenci sebepoškozování 
dětí a mládeže byly výchovné poradkyni zprostředkovány během odborného semináře v PPP Ústí nad 
Orlicí dne 25. 3. 2019 ze strany PhDr. Taťány Fikarové, Ph.D. a Mgr. Kateřiny Ingrové ze společnosti 
Terapie pod Špilberkem. Dne 20. 6. 2019 se výchovná poradkyně zúčastnila jednak odborného semináře 
zaměřeného na diagnostiku vztahů ve třídě a dále workshopu s názvem Skryté ostny šikany. Garantem 
seminářů byla PdF UP v Olomouci, resp. Ústav speciálněpedagogických studií. Semináře vedli PhDr. 
Richard Braun, Ph.D. a Irena Oršulíková.  

 

Zpracovala: Mgr. Naďa Burcalová  



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ METODIČKY PREVENCE  
za školní rok 2018/2019 

 
Ke standardním činnostem školní metodičky prevence (dále ŠMP) řadíme metodické, 

koordinační, informační a poradenské činnosti. Tvorba, kontrola a evaluace preventivního programu 
školy je součástí metodické a koordinační činnosti ŠMP. Hlavním cílem preventivního programu 
Technické VM je především systematické vedení žáků k převzetí odpovědnosti za sebe a své jednání, 
k dodržování školního řádu a společenských pravidel obecně. Aktivity školy jsou v oblasti prevence 
rizikového chování u žáků zaměřeny zejména na prevenci záškoláctví, závislostního chování, šikany, 
resp. kyberšikany, intolerance, agresivního chování, rasismu a xenofobie. ŠMP zajišťovala organizaci 
uskutečněných preventivních aktivit. ŠMP koordinovala v průběhu školního roku spolupráci školy 
se zákonnými zástupci žáků, s krajským školským koordinátorem prevence rizikového chování, 
s metodikem prevence PPP v Ústí nad Orlicí a dalšími orgány majícími v kompetenci oblast rizikového 
chování, ať už v rovině prevence nebo v rovině řešení již zaznamenaných projevů u žáků (OSPOD, Policie 
ČR, Městská policie Vysoké Mýto). Během školního roku ŠMP průběžně obnovovala databázi 
spolupracovníků školy pro oblast prevence. Aktivity pedagogických pracovníků v oblasti prevence 
rizikového chování u žáků probíhali pod metodickým vedením ŠMP. ŠMP se v průběhu školního roku 
zaměřovala na individuální, popř. skupinovou práci se žáky s obtížemi v adaptaci na školní prostředí, 
se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním, s příslušností k národnostní menšině apod. 
Intervence byly realizovány především ve spolupráci s pedagogickými pracovníky a s výchovnou 
poradkyní. K dalším činnostem řadíme vedení dokumentace, která souvisí se standardními činnostmi 
ŠMP. Vyhledávání žáků s rizikem či projevy rizikového chování u žáků je významnou součástí 
poradenské činnosti ŠMP. V případě zaznamenání či podezření na výskyt rizikového chování u žáků byla 
situace dále řešena s ohledem na okolnosti jednotlivých případů ve školním poradenském centru, popř. 
s odborníky ze specializovaných pracovišť. 

Ve dnech 17. 9. - 18. 9. 2018 a 9. 10. – 10. 10. 2018 absolvovali žáci 1. ročníku adaptační kurzy. 
V průběhu kurzů měli nově příchozí žáci možnost prostřednictvím různých seznamovacích aktivit lépe 
poznat své spolužáky a učitele. V únoru 2019 se škola zapojila do boje proti šikaně a vylučování 
z kolektivu nejen na Technické VM, a to zaregistrováním školy do webové platformy a mobilní aplikace 
Nenech to být. V rámci prevence rizikového chování u žáků Technické VM proběhl ve dnech 27. 3. 2019 
a 10. 4. 2019 program vedený lektorem Mgr. Davidem Lachmanem (ACET ČR), jehož snahou bylo u žáků 
interaktivní formou vytvořit a upevnit zdravý postoj proti kouření. Cílem programu bylo podpořit nekuřáky 
v jejich zdravém postoji a konfrontovat kuřáky se známými riziky vlivu kouření tabáku na fyzické a 
psychické zdraví kuřáka. Ve dnech 16. 4. 2019 a 23. 4. 2019 zprostředkovala Mgr. Vlčková jako zástupce 
Policie ČR žákům školy informace týkající se tématu Kriminalita dětí a mládeže sdílená na internetu. 
Přednáška byla zaměřena na všeobecnou prevenci agrese, šikany a násilí. V září 2018, v březnu 2019 a 
v květnu 2019 se žáci školy zapojili do celostátních charitativních sbírek (Den proti rakovině, Srdíčkové 
dny). V průběhu školního roku byli žáci školy informováni o zásadách bezpečného používání internetu, 
a to v rámci výuky občanské nauky, resp. základů společenských věd. Začátkem března 2019 se žáci 1. 
ročníku zúčastnili lyžařského kurzu, který je součástí preventivních aktivit, jelikož mezi hlavní cíle kurzu 
patří nejen poskytnutí základního lyžařského výcviku, ale i seznámení žáků s pohybem v přírodě, jejich 
vedení ke správnému vztahu k životnímu prostředí a formování jejich pozitivních charakterových 
vlastností. Ve dnech 17. 6. 2019 a 19. 6. - 20. 6. 2019 absolvovali žáci 1. ročníku vodácké kurzy s cílem 
seznámit žáky se základy vodáckého sportu, vést žáky k aktivnímu trávení volného času a podpořit 
bezpečné a pozitivní třídní klima. Dne 26. 6. 2019 byl pro žáky školy uspořádán sportovní den zaměřený 
zejména na podporu zdravého životního stylu. Během školního roku probíhaly další aktivity, které náleží 
do oblasti všeobecné prevence rizikového chování u žáků, např. účast žáků na divadelních 
představeních, exkurze, doučování a zájmové kroužky.  

 

Zpracovala: Mgr. Naďa Burcalová  



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI  
 zpráva za školní rok 2018/2019 

Spolupráce naší školy se zahraničím proběhla ve školním roce 2018/2019 dle v posledních 
letech již zaběhnutého časového harmonogramu. Nejprve došlo počátkem školního roku k realizaci 
aktuálně naplánované společné česko-německé akce, později bylo započato s přípravami programu pro 
následující školní rok. 

Ve dnech 17. – 21. září 2018 se 
uskutečnilo tradiční setkání žáků 
Integrované střední školy technické 
Vysoké Mýto a Berufliche Schulen 
Korbach, které bylo tentokráte 
rozděleno do dvou částí. 

Projekt byl zahájen ve 
sportovním kempu v Harbshausenu am 
Edersee, který se stal místem pobytu 
první části společné akce. Odtud 
účastníci vyjížděli do nedalekého 
Korbachu, kde v prostorách partnerské 
školy probíhala pracovní část 
společného setkání, které v tomto roce 
neslo název „Přátelství se svaří 
dohromady“. 

Pod vedením svobodně tvořícího umělce Joachima Harbuta vzniklo několik skulptur z kovu, 
jejichž podoba vyplynula z momentálních nápadů a nálad žáků. Ve smíšených mezinárodních skupinách 
studenti při práci navzájem komunikovali a procvičili si zejména kovářské a svářečské techniky.  

Pracovní část akce byla zakončena tiskovou konferencí za účasti vedení školy a novinářů z 
místního tisku, při které žáci svá díla představili a vyjádřili se k průběhu vzájemné spolupráce. 

Ve středu po obědě započala 
přesunem do Frankfurtu nad Mohanem 
volnočasová část společného setkání. 
Žáci si prohlédli centrum města nejen 
procházením ulic, ale měli možnost 
vidět Frankfurt také z ptačí perspektivy 
díky návštěvě vyhlídkové věže Main 
Tower. Ve čtvrtek dopoledne zavítali 
účastníci projektu na největší německé 
letiště, kterým je právě letiště ve 
Frankfurtu nad Mohanem. 
Komentovaná projížďka po letišti a 
následná návštěva vyhlídkové terasy 
byla jistě pro většinu 
nezapomenutelným zážitkem. 

Závěrečný večer setkání se 
uskutečnil formou „After-Work-

Shipping“, kdy žáci například tancem utužili nově navázaná přátelství během tříhodinové plavby po řece 
Main. Následující ráno všechny čekal společný přesun do Korbachu, vzájemné loučení a odjezd zpět do 
Vysokého Mýta. 

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 
obou škol. 



Během výše uvedené akce bylo organizátory obou zúčastněných stran konzultováno téma 
následujícího společného setkání žáků v České republice. Definitivní podoba projektu pro následující 
školní rok byla dohodnuta ve Vysokém Mýtě počátkem března 2019, kdy naši němečtí kolegové přijali 
pozvání na maturitní ples školy. 

 
V příštím školním roce tedy dojde k setkání žáků a pedagogů obou škol v září 2019 v jižních 

Čechách, kde proběhne společná akce „Wasserhrátky“. Vybraná lokalita a název projektu napovídá, že 
půjde o dny strávené na vodě. 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 

 
 
 

ODBORNÝ VÝCVIK 
závěrečná zpráva za školní rok 2018/2019 

 
Odborný výcvik je realizován ve vlastních nově zrekonstruovaných dílnách, kde se podařilo za přispění 
evropských a krajských finančních prostředků zrealizovat kompletní zateplení pláště budovy, provést 
modernizaci topení za podpory rekuperace topení a výměnu střešních světlíků. 
Odborný výcvik realizujeme také na pracovištích jiných organizací, kde jsou plněny osnovy pod 
dohledem zkušených instruktorů. 
Nejvýznamnější firmou, kde probíhala odborná praxe žáků oborů: autolakýrník, nástrojař, mechanik 
strojů a zařízení je Iveco Czech Republic a.s., Vysoké Mýto. Další firmy, které se podílely na realizaci 
odborné praxe oboru Opravář zemědělských strojů jsou ZD Sloupnice, ZOD Zálší, ZD Zderaz, 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, ZS Vlkančice, ALA 
s.r.o. Řepníky, ZVS Agro s.r.o. Týniště nad Orlicí. Odborná práce oboru Mechanik strojů a zařízení se 
realizovala ve firmách Seko Tool, Rychnov nad Kněžnou, Bühler, Žamberk, Johur s.r.o. Vysoké Mýto, 
Ecos Choceň s.r.o., Kovozal s.r.o. Zálší, Komfi spol. s.r.o. Litomyšl, Metal Product Servis s.r.o. Chrast, 
Tvarmetal s.r.o. Vysoké Mýto. U oboru Strojní mechanik probíhala odborná praxe ve firmě Johur s.r.o. 
Vysoké Mýto. Všechny jmenované firmy se zhostily odborné praxe s potřebnou kvalitou a zpětné 
odezvy z řad firem i žáků provádějících praxi byli velice kladné. 
 
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, kde se podařila výměna softwarového vybavení počítačů, svářecí 
škola, pracoviště oborů automechanik a karosář s moderním diagnostickým a opravárenským 
zařízením či moderní pracoviště pro míchání barev.  
Nové vybavení je u oboru autolakýrník, kde se podařilo zrealizovat nové odsávací zařízení a oboru 
karosář 3D dotykové měření s rovnacím rámem, které je zapůjčeno pro výuku od firmy Toplac s.r.o. 

 
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 ÚP, Iveco Czech Republic, Vysoké Mýto a 
Bohemia Rings s.r.o. jiné firmy Pardubického kraje. 
 
 

 
 

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. 2019  
 
Národní soutěž: 
Metoda  111 8. místo Josef Majdiak 

135 10. místo Daniel Dostál 
141 10. místo Josef Novotný 
311 3. místo Jakub Dolanský 
Virtuální trenažér 4. místo Daniel Dostál 

 

 
 

Mezinárodní soutěž: 
Metoda 111 5. místo Josef Majdiak 
 
 
Kovo Junior 2019 – strojní mechanik, nástrojař, puškař 
 
25. – 26. 2. 2019 VOŠ, OA a SOUT, Chotěboř 
- počet účastníků: 19 
 
jednotlivci: 1. místo Jan Mrázek 

3. místo Martin Dušánek 
 
družstva: 1. místo 



 
 
 
SOD – strojní mechanik 
 
27. – 28. 3. 2019 SŠ-Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška  
- počet účastníků: 18 
 
jednotlivci: 2. místo Martin Dušánek 

11. místo Jan Mrázek 
 
družstva: 2. místo 
 

 
 
 
SOD -  nástrojař 
 
19. a 20. 3. 2019 SPŠ Trutnov 
– počet účastníků: 12 
 
jednotlivci: 2. místo Tomáš Šustr 

5. místo Jan Mrázek 



 
družstva: 2. místo  
 
Mezinárodní soutěž zručnosti ZLATÝ PILNÍK XVII. ročník 
 
8. a 9. 4 2019 SŠT Opava 
- počet účastníků: 21 
 
jednotlivci: 5. místo Martin Dušánek 
 
 
14. 3. 2019 Karosář junior 2018  ISŠT Ústí nad Orlicí 
 
- počet účastníků: 4 
 
jednotlivci: 1. místo Marek Johan 

3. místo Tomáš Klofanda 
 

 
16. - 17. 4. 2019 Autoopravář junior2018 kategorie: Karosář 

Servisní centrum Škoda Auto a.s., Kosmonosy 
- počet účastníků: 12 
 
jednotlivci: 4. místo Marek Johan 
 

 
 
 
26. - 28. 4. 2019 Autoopravář junior 2018 kategorie: Autolakýrník  

Servisní centrum Škoda Auto a.s., Kosmonosy 
 
- počet účastníků: 9 
 
jednotlivci: 5. místo Veronika Holá 



 
 
27. - 1. 3 2019 8. ročník obor: Čalouník, Mistrovství ČR s mezinárodní účastí  Brno 
- počet účastníků: 9 družstev 
 
družstva: 4. místo Anna Voborníková, Magdaléna Hudcová 
 

 
 
 
 
15. - 16. 4 2019 Celostátní soutěž Opravář zemědělských strojů, SOU Nové Strašecí 
- počet účastníků: 26 
 
jednotlivci: 13. - 14. místo Jan Šrut 
 
 
15. 5. 2019 Východočeské regionální kolo Jízda zručnosti traktorů  SŠT Nový Bydžov 
- počet účastníků: 31 
 
jednotlivci: 3. místo Matěj Kubynec 

  



Závěrečná zpráva o hospodaření v Kč za rok 2018 

      Kč 
Hospodářský výsledek celkem   503 411,99 
z toho: hlavní činnost    315 023,94 

 doplňková činnost    188 388,05 
Doplňková (hospodářská) činnost    
 příjmy z doplňkové činnosti   2 136 590,44 

 výdaje z doplňkové činnosti   1 948 202,39 

 HV     188 388,05 
 
 
 
 
 
 
Hlavní činnost - Příjmy     
 NIV dotace z ÚSC  (provozní prostředky) 5 304 840,00 
z toho: Dotace od zřizovatele na provoz   4 903 420,00 

 Ostatní programy a projekty z ÚSC  118 420,00 

 z toho Stipendia    283 000,00 

 NIV dotace z MŠMT    26 366 880,00 

 Přímé náklady    26 366 880,00 
z toho: platy     18 432 186,00 

 ostatní osobní náklady   305 000,00 

 ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)   7 011 847,00 

 Programy MŠMT    617 847,00 

 Ostatní provozní příjmy   3 080 947,08 
z toho: Ostatní pr. příjmy (DM,ŠJ,PP, IF)  34 732 667,08 

 Město Vysoké Mýto    20 000,00 

 PŘÍJMY CELKEM    34 752 667,08 
 
Hlavní činnost - Výdaje     
 Neinvestiční (prov.) výdaje    
z toho: osobní náklady zaměstnanců   19 279 338,00 

 ostatní platby za provedenou práci, odstupné 409 111,00 

 soc. a zdr. pojištění, náhrady, zák. pojištění  6 597 156,00 

 ostatní sociální náklady (FKSP)   385 554,00 

 odměna za prod.práci žáků   138 450,00 

 zák.pojištění úrazů a nem.z pov.   87 169,00 

 
učební pomůcky, učebnice, odb. výcvik, 
soutěže 231 940,09 

 stipendia žáků    295 000,00 

 vybavení ISŠT neinv. majetkem   405 790,73 

 energie ( el.en., plyn, vodné)   1 333 048,78 

 oprava a údržba    86 154,50 

 školení a vzdělávání zaměstnanců  92 482,00 

 cestovní náhrady    32 506,00 

 ochr.pomůcky žáků a zaměstn.   81 800,05 



 reklama, propagace    59 795,30 

 uložení a odvoz odpadu   63 831,26 

 telefony, poštovné, internet   125 783,69 

 stočné, srážková voda   125 626,96 

 reprezentace školy    8 209,00 

 fin. nákl. (pojistné, bank. popl., DPH)  361 237,96 

 odpisy DHM, DNHM    1 176 386,00 

 Ostatní provozní náklady různé    3 055 544,82 
z toho: čistící prostředky, kanc. prostředky  747 713,80 
např. potraviny ve ŠJ (žáci a zaměstn.)  987 418,96 

 pohonné hmoty    131 718,60 

 spotřeba materiálu, výuka, svářečská škola  264 461,02 

 programové licence a vybavení, konzultace  175 150,04 

 revize, emise, kalibrace   178 865,92 

 VÝDAJE CELKEM    34 431 915,14 

       
Hospodářský výsledek    315 023,94 

       
Investice z provozních dotací     
 Investiční příjmy celkem   1 676 385,00 
z toho: odpisy DHM, DNM     1 176 385,00 

 dary     0,00 

 Inv. dotace z fondu ÚSC   500 000,00 

 Investiční výdaje celkem   1 656 645,00 
z toho: odvod ÚSC    633 000,00 

 nákup osobního automobilu FORD  783 828,00 

 nákup odsávacího zařízení SAIMA   182 710,00 

 nákup krouhacího zařízení   57 107,00 
 

Zpracovala: Ing. Gabriela Valentová 
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