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Úvodní slovo 

Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. 

Školní rok 2019/2020 nám přinesl nové výzvy, zkušenosti a poznání, se kterými se žáci, zaměstnanci školy, rodiče 
a další subjekty spolupracující se školou museli vypořádat. 

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. 

V březnu 2020 nečekaná pandemie zastavila celý svět, dotkla se každého jednotlivce a tvrdě zasáhla i všechny 
školy, které byly ze dne na den pro žáky uzavřeny.  

Poděkování patří učitelskému sboru, který se v závěrečných měsících školního roku 2019/2020  musel přizpůsobit 
této mimořádné situaci nouzového stavu a praktikovat výuku pomocí distančních nástrojů. 

V souvislosti s touto situací jsme postupně vytvořili funkční systém vzdělávání na dálku, který jsme se snažili 
maximálně přizpůsobit potřebám a možnostem  našich žáků. Učitelé začali pracovat s různými nástroji distančního 
vzdělávání a byli v kontaktu s dětmi i rodiči. I v tomto těžkém období bylo zřejmé, že naše škola obstála a dokázala 
si poradit s výzvami, které byly do této doby těžko představitelné.  



Poděkování patří všem, kteří se se ctí zorientovali v mimořádné, nepředvídatelné a proměnlivé situaci a pomáhali 
hledat a přijímat kompromisní a nejméně problematická řešení. 

 Děkuji všem pracovníkům školy, kteří se na úspěšném zvládnutí nelehkých úkolů školního roku 2019/2020 podíleli. 

Přeji do nového období plno pozitivní energie, elánu i otevřené mysli a srdce. Děkuji všem za podporu školy, které 
si nesmírně vážím. 

 

 Ve Vysokém Mýtě dne 31.8.2020                                    Ing. Jitka Jiskrová, MBA ředitelka školy  

 

Schváleno na pedagogické radě dne 2.9.2020  

Schváleno Radou školy dne  2.9.2020 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

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, Ing. Miloslav Tomášek 
Vedoucí domova mládeže: Otto Šlegr  
Ekonomka školy: Ing. Gabriela Valentová 

 

Kontakty 

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    

 

Charakteristika školy 

Počet tříd:      15 
Počet žáků celkem:     272 
Průměrný počet žáků na třídu:    18 
Ubytovaní žáci:      40 
 
Počet žáků v oborech: a) 3 letých učebních:       178 
           b) 4 letých studijních:       64 
           c) nástavbových pro absolventy 3 letých uč. oborů – denní forma:  30 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@technickavm.cz
mailto:jiskrova@technickavm.cz
http://www.technickavm.cz/


Přijímací řízení 
 
Počet přihlášek:     189 
Nastoupilo celkem ke studiu:    89 žáků z toho   27 žáků maturitní obory 
         62 žáků učební obory 
 
 
Přehled studijních a učebních oborů školy 

 
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 

 
 
 
 
Rada školy 
 
Předseda: Mgr. Iva Suchánková - zástupkyně ředitelky ISŠT 
Členové:  Darina Špuláková – zástupkyně Krajského úřadu Pardubického kraje 
  Michal Kříž – žák 2. ročníku ISŠT 
 
 
 
Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020 
 
Pedagogický sbor teoretická výuka 
 

Příjmení, jméno, titul  Vyučovaný předmět  
Ing. Jitka Jiskrová, MBA OBN 
Mgr. Suchánková Iva ANJ, CJL – ZŘ TV 
Ing. Bakešová Monika odb. předměty strojírenské 
Ing. Bodlák Miroslav odb. předměty strojírenské 
Mgr. Braiková Milena CJL, DEJ 
Mgr. Burcalová Naďa OBN, ANJ 
Býček Josef RMV 
Mgr. Čáp Marek MAT, FYZ 
Mgr. Černý Tomáš ZEK, OBN,TEV 
Mgr. Hron Antonín odb. předměty stroj., FYZ 
Mgr. Hynek Michal DEJ, IKT 
Ing. Khorel Ladislav odb. předměty strojírenské 
Merkl Karel RMV 
Mikolášek Petr učitel autoškoly 
Mgr. Mimra Pavel odb. předměty stroj., TEU 
Ing. Novotný Pavel odb. předměty stroj., MAT 
Ing. Novotný Vojtěch odb. předměty strojírenské 
Ing. Roleček Luděk odb. předměty strojírenské 
Ing. Řezníčková Štěpánka EKO 
Mgr. Smrček Vladimír TEV 
Ing. Solil Milan odb. předměty strojírenské 
Mgr. Soušková Věra ANJ 
Mgr. Valenta Tomáš MAT, FYZ 
Mgr. Vovková Radmila ANJ 



 
Pedagogický sbor odborný výcvik 
 

Leníček Petr ZŘ OV 
Ing. Tomášek Miloslav ZŘ OV 
Bezdíček Bohuslav  UOV 
Brabec Václav  UOV 
Brandýský Petr  UOV 
Burian Michal UOV 
Hakkel Pavel UOV 
Haselmann Eduard  UOV 
Kajsrlík Miroslav  UOV 
Navrátil Milan UOV 
Pištora Václav   UOV 
Pravec Jaroslav   UOV 
Trnková Jaroslava UOV 
Žaba František UOV 
 

 

 

 
Vychovatelé na DM ISŠT 
 
Otto Šlegr  vedoucí DM 
Hana Kovářová  vychovatelka 
Jaroslava Ropková vychovatelka 
 
 
Třídní učitelé ve školním roce 2019/2020 
 
AKO I  Mgr. Radmila Vovková 
LNZ I   Mgr. Tomáš Valenta 
ME I  Ing. Milan Solil 
NS I   Mgr. Milena Braiková 
ST I  Ing. Monika Bakešová 
AK II  Ing. Ladislav Khorel 
LN II  Mgr. Marek Čáp 
ME II  Mgr. Michal Hynek 
NS II  Ing. Štěpánka Řezníčková 
O II  Mgr. Tomáš Černý 
AO III  Mgr. Pavel Mimra 
KČL III  Mgr. Antonín Hron 
NZ III  Ing. Vojtěch Novotný 
STME III  Ing. Pavel Novotný 
STME IV  Mgr. Věra Soušková 
 
 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE  

 
Naše odborová organizace má i nadále 9 členů a výbor pracuje ve stejném složení jako minulý rok.  

Na schůzi odborové organizace, která se konala ve SméCafe, byla členská základna seznámena s činností výboru. 

Byly předloženy doklady o stavu na účtu. Dále předseda představil nové členy OROSU, kteří byli zvoleni na okresní 

konferenci. Předseda také seznámil členskou základnu s možností využití odborového právníka, který pro odboráře 

pracuje zdarma. 



Ve školním roce se za vydatné podpory vedení  školy  podařilo pro zaměstnance navýšit částku penzijního pojištění 

na 600 korun měsíčně. Dále vedení školy uspořádalo pro zaměstnance několik   posezení, která měla vést ke 

stmelení kolektivu. 

 
 

 
 

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 

  
Standardní činnosti výchovného poradce zahrnují činnosti poradenské, metodické a informační (viz příloha č. 3 

k vyhlášce č. 72/2005 Sb.). Výchovný poradce se spolupodílí na poskytování poradenských služeb ve škole, 

přičemž poradenské služby jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům. Poradenské služby ve škole 

jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce a školní metodik 

prevence. Výchovného poradce lze označit za hlavního koordinátora poradenských služeb ve školním prostředí. 

Během vykonávání své činnosti spolupracuje s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. Účelem 

poradenských služeb ve škole je přispívat zejména k vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a 

sociální vývoj žáků.  

Poradenské služby ve škole jsou zaměřené na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření. V průběhu školního 

roku 2019/2020 navštěvovalo Technickou 39 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáky se specifickými 

poruchami učení řadíme mezi nejčastěji se vyskytující skupinu žáků se vzdělávacími problémy. Výchovná 

poradkyně předávala v průběhu školního roku pedagogům informace o závěrech a doporučeních školských 

poradenských zařízení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ve spolupráci s kolegy 

zpracovávala podklady pro návrh podpůrných opatření. Výchovná poradkyně metodicky pomáhala pedagogickým 

pracovníkům školy v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V září 2019 byl pro dva žáky 

školy vypracován individuální vzdělávací plán, a to ve spolupráci se školským poradenským zařízením, vyučujícími, 

žáky a jejich zákonnými zástupci.  

Výchovná poradkyně ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky zajišťuje průběžnou a dlouhodobou péči 

o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a v případě aktuálních problémů u žáků a třídních kolektivů se 

zaměřuje na včasnou intervenci.  

Součástí standardních činností výchovné poradkyně je preventivní působení v oblasti rizikového chování u dětí a 

mladistvých. K efektivnímu řešení problémového chování přispívá včasná intervence, a to ve spolupráci 

se zákonnými zástupci žáka. V případě výskytu problémového chování je situace posuzována individuálně a žák je 

metodicky veden ke změně v jeho chování. Výchovná poradkyně v rámci své pracovní pozice dbá na stanovení 

jasných pravidel a dodržování společensky přijatelného chování ze strany žáků Technické. Dále je kladen důraz na 

předcházení záškoláctví. Výchovná poradkyně pravidelně sleduje studijní výsledky žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a vyhodnocuje jejich obtíže ve vzdělávacím procesu, čímž napomáhá jejich opakovanému 

selhávání, které může být příčinou záškoláctví. V případě záškoláctví z důvodu nezájmu žáka o studium se 

výchovná poradkyně spolupodílí na řešení dané situace ve spolupráci se žákem a jeho zákonnými zástupci. 

Výchovná poradkyně koordinuje spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci a zajišťuje zákonným 

zástupcům žáků poradenské služby.  

Především v prvním pololetí školního roku byla činnost výchovné poradkyně zaměřena na oblast kariérového 

poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu 

profesnímu uplatnění žáků školy. V rámci informační činnosti jsou žákům školy zprostředkovávány informace 



týkající se vzdělávacích institucí, veletrhů pomaturitního vzdělávání apod. Dne 22. 11. 2019 měli žáci školy možnost 

získat základní informace o Univerzitě obrany v Brně, a to formou prezentace, která jim byla zprostředkována 

studenty dané instituce. Prezentace byla určena žákům učebních a studijních oborů, přesněji třídám NZ3, STME3, 

NS1 a NS2. Výchovná poradkyně dále zajišťuje organizaci besed se zástupci informačních a poradenských 

středisek při úřadech práce. Ve dnech 4. 3. 2020 a 9. 3. 2020 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, KČL3, NZ3, STME3, NS1). V rámci 

poradenské činnosti se jedná především o poradenské služby poskytované žákům, popř. jejich zákonným 

zástupcům, a to formou individuálních konzultací. Důležité je vést žáky k tomu, aby se orientovali ve světě práce, 

ujasnili si vlastní cíle, byli schopni sebereflexe, přemýšleli o své budoucnosti apod. Jedná se o souhrn kroků celého 

pedagogického sboru od momentu vstupu žáka do školního vzdělávání, které vedou ve finále ke kvalitní volbě 

dalšího směru vzdělávání samotným žákem.  

Žákům, kteří jsou příslušníky jiných kultur, žijí v odlišných životních podmínkách nebo žákům-cizincům, byly ze 

strany pedagogických pracovníků školy vytvářeny vhodné podmínky, formy a způsoby práce přispívající k jejich 

sociálnímu začleňování.  

V rámci metodické a informační činnosti zajišťovala výchovná poradkyně činnost školního poradenského 

pracoviště a spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními, orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policií 

ČR apod.  

V rámci dnů otevřených dveří Technické VM a účasti na burze škol v České Třebové (9. - 10. 10. 2019) a v 

Pardubicích (8. 11. 2019) se výchovná poradkyně podílela na prezentaci činnosti školy.  

Do standardních činností výchovného poradce spadá také vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a 

obsah své činnosti. Jedná se zejména o evidenci záznamů o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, zápisy 

z jednání s učiteli, žáky a jejich zákonnými zástupci, individuální vzdělávací plány a plány činnosti výchovného 

poradce.  

Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí náplně práce výchovného poradce je jeho další vzdělávání, a to zejména 

v oblasti školské legislativy, tak se dne 11. 12. 2019 výchovná poradkyně zúčastnila odborného semináře 

pro výchovné poradce a metodiky prevence škol a školských zařízení v Pedagogicko-psychologické poradně 

Ústí nad Orlicí.  

 
PRIMÁRNÍ PREVENCE 

 
 

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný 

poradce a školní metodik prevence. Standardní činnosti školního metodika prevence (dále ŠMP) jsou vymezeny 

v příloze č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. ŠMP vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.  

Tvorba, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy je součástí metodické a 

koordinační činnosti ŠMP. Hlavním cílem prevence rizikového chování u žáků je především vést žáky Technické 

k převzetí odpovědnosti za sebe a své jednání, vyžadovat dodržování školního řádu a společenských pravidel, a to 

nejen v prostředí školy. Rizikové chování zahrnuje chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu 

zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince a společnost. Za prevenci rizikového chování 

označujeme intervence, které směřují k předcházení výskytu rizikového chování, popř. k řešení jeho důsledků. Do 

základních typů rizikového chování patří záškoláctví, šikana a extrémní projevy agrese, extrémně rizikové sporty a 



rizikové chování v dopravě, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování a závislostní 

chování.  

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. K nejčastěji 

se vyskytujícímu rizikovému chování u žáků lze zařadit záškoláctví, které je následně řešeno v souladu se školním 

řádem a s ohledem na okolnosti jednotlivých případů. Dalším projevem rizikového chování u žáků je kouření 

(závislostní jednání). Prevence tohoto rizikového chování je realizována především v rámci výuky, v průběhu 

třídnických hodin, popř. formou besedy s odborníkem na toto téma. V rámci prevence kouření tabákových výrobků 

proběhl dne 6. 11. 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.  

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 u žáků (OSPOD, Policie ČR, Městská policie Vysoké Mýto). Dne 8. 10. 2019 

zprostředkovala Mgr. Vlčková jako zástupce Policie ČR žákům školy informace týkající se kriminality dětí a mládeže 

sdílené na internetu. Přednáška byla zaměřena na všeobecnou prevenci agrese, šikany a násilí.  

V průběhu školního roku byla ze strany ŠMP obnovována databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence. 

Aktivity pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování u žáků probíhaly pod metodickým 

vedením ŠMP.  

Ve dnech 23. – 24. 9. 2019 absolvovali žáci 1. ročníku adaptační kurzy. Hlavním cílem adaptačního kurzu je 

identifikace žáků s novou školou, a to prostřednictvím různých aktivit zaměřených na týmovou spolupráci a posílení 

vazeb jak mezi žáky, tak mezi žáky a pedagogy.  

Začátkem února 2020 se žáci 1. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu, během kterého mají možnost poznat třídní 

kolektiv v jiném prostředí a při jiných činnostech než při běžné výuce.  

ŠMP se během 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 jiné kultuře, žijící 

v odlišných životních podmínkách apod. Intervence byly realizovány především ve spolupráci s pedagogickými 

pracovníky a s výchovnou poradkyní.  

Do standardních činností ŠMP spadá také vedení dokumentace umožňující doložit rozsah a obsah pracovní 

činnosti ŠMP. 

Vyhledávání žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich 

zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními 

učiteli je významnou součástí poradenských činností ŠMP. V případě zaznamenání či podezření na výskyt 

rizikového chování u žáků byla situace řešena s ohledem na okolnosti jednotlivých případů ve školním 

poradenském centru, popř. s odborníky ze specializovaných pracovišť.  

V průběhu školního roku byli žáci školy informováni o zásadách bezpečného používání internetu, a to v rámci výuky 

občanské nauky, resp. základů společenských věd. Školní metodička prevence absolvovala dne 20. 5. 2020 online 

kurz základů rizikového chování na internetu. Kurz poskytuje a garantuje Národní úřad pro kybernetickou a 

informační bezpečnost. Cílem online kurzu je lepší orientace pracovníků v oblasti prevence v záplavě kyber 

rizikových pojmů i jevů a úspěšná kyber prevence (nejen) na školách.  

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. 



Ve dnech 4. 12. 2019, 10. 1. 2020 a 29. 1. 2020 byl se žáky tří vybraných tříd realizován program selektivní primární 

prevence, jehož cílem bylo bezpečné klima v třídním kolektivu prostřednictvím práce s kolektivem na zlepšení 

vztahů mezi žáky a nastavení spolupráce a tolerance. Program Před tabulí, za tabulí byl realizován formou dvou 

setkání s třídním kolektivem pod vedením odborných pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad 

Orlicí.  

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.  

Vzhledem ke změnám v oblasti legislativy se dne 11. 12. 2019 zúčastnila školní metodička prevence odborného 

semináře pro výchovné poradce a metodiky prevence škol a školských zařízení v Pedagogicko-psychologické 

poradně Ústí nad Orlicí.  

 
 

ČINNOST DOMOVA MLÁDEŽE 
 

Na začátku školního roku jsme měli na DM celkem 42 přihlášek na ubytování. Během měsíce září ukončil ubytování 
žák Kvapil a koncem měsíce ukončil studium žák Krejčí. K 31. 10. 2019 se tak počet ubytovaných ustálil na čísle 
40, z toho bylo 5 děvčat. Do I. ročníku nastoupilo díky zážitkovým dnům v jarních měsících, nebývale mnoho žáků. 
Celkem 21 žáků, z toho 2 děvčata. Ve II. ročníku bylo 6 žáků, ve III. ročníku také 6 žáků, z toho 2 děvčata. Ve IV. 
maturitním ročníku jsme měli 6 žáků, z toho 1 dívku a jednoho žáka v nástavbovém studiu. 

Ti byli rozděleni do dvou výchovných skupin po 20 žácích. Za každou skupinu plně zodpovídala jedna vychovatelka. 
Vedoucí vychovatel přicházel ke skupině, kde měl vychovatel po noční službě. Služba na domově začínala v neděli 
od 17 hodin a končila v pátek ve 14 hodin, kdy všichni odjížděli domů. Nezletilý žáci dostávali od vychovatele 
odjezdové knížky, do kterých jim vychovatel psal odjezd z DM. Žáci starší 18 let nahlašovali odjezd vychovateli. 

I v letošním školním roce se v podzimních měsících zakoupilo lyžařské vybavení do sportovního skladu z 
půjčovného za lyže. 

V tomto školním roce neproběhla žádná velká rekonstrukce DM, proto jsme přivítali v době koronaviru vymalování 
II. poschodí B, což se týkalo 7 pokojů. Vychovatelé si je sami vystěhovali, uklidili a poté nastěhovali nábytek zpět, 
aby byly připraveny na začátek školního roku. Dále se v tomto období opravily sítě kolem hřiště na malou kopanou 
a o prázdninách firma z Brna vyměnila část umělého povrchu, aby nic nebránilo ve sportovní činnosti. Na podzim 
byly na 14 pokojích namontovány žaluzie. 

Dva roky po sobě se žáci nejvíce zajímali v osobním volnu o internet. Přestože bylo zájmem vychovatelů je co 
nejvíce zapojit do zájmové činnosti, většina z nich tráví volný čas u počítačů. Na celém DM je možno se napojit 
bezplatně na internet a na poschodí B, je internet přímo na pokojích a je ve večerních hodinách plně využit. 

Žáci v osobním volnu se dále nejvíce zajímají o sport, i když to již není takové jako v minulých letech, kdy byla 
tělocvična stále obsazená. Většina nových žáků z I. ročníku si se sportem moc netyká. Také je jim na DM nabízena 
na 2 hodiny denně tělocvična. V zimním období se zde nejvíce hraje florbal, ve kterém v jarních měsících probíhá 
dlouhodobý turnaj mezi třídami, v letních měsících kopaná a košíková. 

Největší zájem je o velmi dobře vybavenou posilovnu. V odpoledních hodinách ji využívají dojíždějící, po 17 hodině 
je plně využívaná ubytovanými. Žáci mladší 18 let mají písemný souhlas rodičů a všichni, kteří do posilovny chodí, 
stvrzují podpisem, jak se mají chovat v posilovně. V letošním roce by se měla posilovna přemístit do lépe 
vyhovujících místností v suterénu školy. 

Ve venkovních prostorách naší školy se nachází hřiště na malou kopanou a nohejbal. 

Hřiště na malou kopanou je nejvíce v permanenci v podzimních měsících, to se zde každý rok odehrává dlouhodobý 
turnaj v malé kopané.  Hřiště na nohejbal se před několika roky rekonstruovalo, protože maturitní ročníky měly o 
tento sport velký zájem. Ti již na škole nejsou, hřiště se tolik nevyužívá a zeje prázdnotou. S tenisovým kurtem se 



začíná něco dít, ale kdy bude zprovozněn, to je ve hvězdách. O tento sport ubytovaní nemají žádný zájem a navíc 
ani o nějakou brigádu na kurtu.  

V prostorách DM se jsou i místnosti na stolní tenis, stolní fotbálek, šipky a biliard.  

Hlavním naším úkolem je, aby ubytovaní žáci strávili smysluplně volný čas na DM. Mají zde pěkné prostředí na 
kvalitní přípravu do školy a naší snahou je, aby měli co nejlepší prospěch a co nejméně jich propadalo. Většina žáků 
z vyšších ročníků chodila na brigádu a bylo velice obtížné skloubit jejich volný čas s aktivitami na DM. Přesto i letos 
vychovatelé uspořádali v těchto čtyřech sportech na DM turnaje, kterých se zúčastnilo  8  – 10 žáků, motivací jim 
byla sladká odměna. 

Na domově jsou také k dispozici z projektu kola, která se využívají k projížďkám do okolí Vysokého Mýta.   
V letošním školním roce se uskutečnily přátelské zápasy s druhým DM ve městě. V podzimních měsících jsme 
odehráli dva zápasy v jejich v hale ve futsalu, v zimě jeden zápas ve florbalu v naší tělocvičně. Ve futsalu jsme každý 
jeden vyhráli, ve florbalu jsme prohráli. Soupeř postavil všechny ročníky, za nás nastoupili jen žáci I. a II. ročníku.  

V prosinci proběhl na naší škole sportovně technický den pro žáky ZŠ ve Vysokém Mýtě. Soutěžilo se v 9 sportech 
a soutěžilo 6 tříd. Nejlépe si vedla třída 9.C ZŠ Jiráskova, která vyhrála ve 4 disciplínách. 

Škoda, že neproběhly jako loni zážitkové dny pro žáky 9. tříd. Zabránil tomu koronavir, který na jaře vypukl v celé 
republice. To se také odrazilo v náboru na školu, když se přihlásilo na DM o polovinu žáků méně než loni. 

Mimo sportu se snaží vychovatelky motivovat žáky a žákyně, aby projevili zájem o výtvarnou činnost, daří se jim to 
se střídavými úspěchy. Keramický kroužek pracoval po celý rok do doby koronaviru. Žáci se snažili vyrábět drobné 
keramické dárky na zvelebení DM. 

Ve dvou nejvíce oblíbených sportech ve škole, proběhli opět dlouhodobé turnaje mezi třídami, které pořádá škola 
spolu s DM. V podzimních měsících se konal XIII. ročník ve futsalu. Do turnaje se přihlásilo jen 8 tříd, i to dokazuje 
menší zájem o sport oproti minulým rokům. Hrálo se v jedné skupině každý s každým. Celkem se odehrálo 28 
zápasů a z celkového vítězství se radovala třída STME IV, která 6x vyhrála a jednou remizovala. Na dalších místech 
skončili žáci I. ročníku. Na druhém místě skončila třída LNZ I a třetí byla třída AKO I. Nejlepším brankařem byl 
vyhlášen Jakub Kaňovský, který dostal jen jednu branku. Nejlepší hráč Vladimír Bula, oba ze třídy STME IV. Nejlepší 
střelec Štěpán Houdek ze třídy LNZ I.  

V březnu začal XVI. ročník dlouhodobého turnaje ve florbalu. Přihlásilo se 10 mužstev a odehrálo se jen 16 zápasů, 
protože jsme museli turnaj předčasně ukončit kvůli koronaviru. Do té doby si suverénně počínal loňský vítěz, třída 
NS II. 

V neposlední řadě plní domov funkci ubytovací pro různé organizace, které projeví zájem o naše ubytování. 
V podzimních měsících zde spali žáci a doprovod ze stavebních škol, jež soutěžili a předváděli svoji zručnost na 
našem náměstí. 

V červnu pak nedopadlo ubytování účastníků Ondrášovka Cup 2020. 

                                                                     

 

http://www.isstvm.cz/sites/default/files/obrazky/stranka/115/domov-mladeze-2000403247.jpg


ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Technická Vysoké Mýto prožila ve školním roce 2019/2020 v oblasti mezinárodní spolupráce dva důležité 

momenty. Prvním bylo tradiční setkání žáků spřátelených škol, tím druhým řešení otázek pokračování spolupráce 

s Berufliche Schulen Korbach. 

Ve dnech 16. – 20. září 2019 se uskutečnilo každoroční setkání žáků Integrované střední školy technické Vysoké 

Mýto a Berufliche Schulen Korbach, které se tentokrát neslo převážně ve sportovním duchu. Hlavní téma společně 

stráveného týdne představovala „voda“ v podobě sjíždění Vltavy.  

 

Základnou pro účastníky se stala vodácká ubytovna Pod Hrází ve Vyšším Brodě. Ve třech dnech byly postupně na 

raftech zdolány tři úseky z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny v celkové délce 50 km, vždy s návratem na základnu. 

Počasí vodáckému programu přálo, takže si všichni plavbu skvěle užili. 

Aby nebylo pohybových aktivit málo, navštívili studenti hned první den také lanový park na Lipně, kde si mohli ověřit 

svou zručnost, chytrost i sílu při zdolávání nejrůznějších překážek. Neméně zajímavým bodem programu se stala 

prohlídka překrásného města Český Krumlov, která byla pod vedením milých průvodkyň pro všechny obrovským 

zážitkem. 

Žáci obou partnerských škol spolu trávili nejen svůj volný čas, ale scházeli se také při společných aktivitách na 

ubytovně. Během večerních setkání si například vyzkoušeli poznávací soutěž z reálií obou zemí a také se pobavili 

při prezentaci fotografií z průběhu projektu. 

Společně strávený týden našich a německých studentů přinesl jako vždy oběma stranám pohled do života mládeže 

jiné země. I letos došlo k navázání nových přátelství a vzájemná komunikace v cizím jazyku, kterým byla angličtina, 

bude jistě přínosem pro osobní i profesní rozvoj všech zúčastněných. 

Během výše uvedené akce byla organizátory obou zúčastněných stran konzultována otázka dalšího pokračování 

dlouholeté spolupráce mezi oběma školami. Zástupci partnerské školy naznačili jisté pochybnosti o možnosti 

realizovat další společné akce v obvyklém sociálně-kulturním duchu, tzn. ne například v podobě odborných stáží. 



 

Další společné jednání obou stran proběhlo u příležitosti maturitního plesu Technické Vysoké Mýto koncem února 

2020, kdy naši školu navštívili kolegové z Berufliche Schulen v Korbachu a Jugendamt Korbach. Obavy z ukončení 

spolupráce mezi školami se bohužel naplnily, jelikož doposud realizovaný model setkání nebyl nadále pro vedení 

německé partnerské školy akceptovatelný. Myšlenka případných setkávání v podobě dlouhodobějších výměnných 

stáží žáků a pedagogického dozoru na odborných pracovištích obou škol se ukázala jako obtížně uchopitelná, a 

proto došlo ke vzájemné dohodě o ukončení spolupráce mezi oběma školami. 

Vše jednou začíná a jednou končí… Děkujeme tímto Berufliche Schulen v Korbachu za úspěšnou dlouholetou 

spolupráci a přejeme této škole i partnerovi v podobě Jugendamt Korbach jen vše dobré. Věříme, že Technická 

Vysoké Mýto v budoucnu naváže kontakt s nějakou jinou školou v zahraničí a její žáci tak budou mít opět možnost 

poznávat nové tváře a jejich kulturu. 

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY 

Letošní školní rok byl i na sportovištích poznamenán pandemií koronaviru a tak se přibližně polovina sportovních 
akcí nekonala. Zde je výčet akcí, kterých se žáci naší školy zúčastnili do 13.3.2020 : 

16.9.-20.9.2019 – Sjíždění Vltavy Wasserhrátky, společný česko-německý projekt s partnerskou školou v Korbachu. 
Zúčastnilo 16 našich žáků, 12 německých a 5 osob pedagogického dozoru. 

3.10. 2019 – Okresní kolo v softbalu smíšených družstev v Chocni. Pořádala OA a SOŠ cest. ruchu Choceň. Zvítězilo 
domácí družstvo, smíšené družstvo naší í školy obsadilo 4. místo. 

10.-11 měsíc 2019 – XIII. ročník školní futsalové ligy. Zúčastnilo se 8 třídních kolektivů. Konečné pořadí: 1. STME 
IV, 2. LNZ 1, 3. AKO 1, 4. NS 1, 5. O 2, 6. NZ 3, 7. ME 2, 8.ME 1 

8. 10. 2019- Okrskové kolo v kopané chlapců. Pořádala ISŠT Vysoké Mýto. Zvítězila OA a SOŠ cestovního ruchu 
Choceň, naše družstvo skončilo na třetím místě a nepostoupilo. 

24. 10. 2019- Okrskové kolo ve florbalu chlapců i dívek. Pořadatelem byla ISŠT Vysoké Mýto ve spolupráci 
s Gymnáziem Vysoké Mýto. V kategorii chlapců jsme z pěti družstev obsadili smolné druhé místo, v kategorii 
děvčat 3. místo. 



11. 11. 2019- První kolo středoškolské ligy ve futsalu chlapců. Pořadatelem byla Střední škola podnikání Vysoké 
Mýto. Ze čtyř družstev jsme díky chybnému výkonu rozhodčího, který stranil domácímu družstvu, obsadili až třetí 
místo za vítěznou OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň. Druhé místo obsadila domácí SŠ podnikání. Třetí místo 
znamenalo, že jsme nepostoupili, i když naše družstvo bylo lepší než domácí. 

27. 11. 2019- Středoškolská futsalová liga dívek. Pořadatelem byla OA a SOŠ Choceň, která obhájila loňské vítězství. 
Druhá byla děvčata z OA v Kostelci nad Orlicí a třetí místo obsadila naše děvčata. 

2. 2.- 8. 2. 2020- LVZ ve Špindlerově Mlýně, kterého se zúčastnilo 39 žáků a 5 osob pedagogického dozoru.  

                            

Z důvodu epidemie koronaviru neproběhlo okresní a krajské kolo ve šplhu, protože jsme měli silné družstvo chlapců 
a šestou šanci postoupit do celostátního kola. Snad příští rok. 

Na poslední červnový týden jsme, tak jako loni, měli zadánu Tyršovu veřejnou plovárnu na druhý sportovní den ISŠT, 
který se loni povedl a žáci se na něj těšili. Kvůli K-19 jsme také nemohli uskutečnit další ročník školní florbalové ligy, 
kam se přihlásilo jedenáct třídních družstev, a čekal by nás skvělý turnaj. 

 

ČINNOST AUTOŠKOLY 

Výuka v autoškole byla zahájena tohoto školního roku16.9.2019 pro 19 žáků oboru mechanik-opravář motorových 
vozidel pro skupinu řidičské oprávnění B, C. Dále 4 žáků oboru karosář skupina řidičského oprávnění B a 4 žáky 
oboru autolakýrník pro skupinu B. 
V tomto školním roce byl opětovně prováděn i výcvik řidičů skupiny T učebního oboru opravář zemědělských strojů, 
a to v počtu 14 žáků. Celkem bylo do výcviku zařazeno 41 žáků ISŠT. Výuka probíhala v rámci povinných předmětů 
řízení motorových vozidel. Formou vedlejší činnosti byla prováděna výuka 4 žáku ve skupině výcviku řidičů T. 
Teoretická výuka probíhala za pomocí učebnice a výukového CD nosiče firmy Schroter. 
Celou výuku řidičského oprávnění prováděl vždy odborný učitel autoškoly. Praktický výcvik jízdy byl zajištěn dvěma 
učiteli, jízdy na nákladním automobilu Iveco, osobním automobilem Škoda Fabia a Felicie a traktorem Zetor 7211 s 
přívěsem.  
Výuka autoškoly byla ukončena školením v oblasti zdravovědy, bezpečnosti při práci a názornou ukázkou celkové 
údržby vozidel. 
 K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti řidiče bylo celkem připraveno 45 žáků během celého školního roku a 
zkoušky prováděli pracovníci Městského úřadu s rozšířenou působností za doprovodu učitele výcviku autoškoly. V 
případě neúspěchu žáka u závěrečných zkoušek, byly provedeny zkoušky opravné. 
 



 

ODBORNÝ VÝCVIK 

Školní rok 2019/2020 byl ojedinělý díky pandemii COVID-19, která poznamenala školní rok tím, že školy byly 
uzavřeny, žáci nechodili od 11. března do školy a výuka teoretických předmětů probíhala na dálku v podstatě až do 
konce školního roku. Odborný výcvik bohužel na dálku vyučovat nelze a tak žáci alespoň posílali foto výrobků, které 
v rámci nuceného „volna“ vyráběli doma ve svých dílnách. Učitelé odborných předmětů se podíleli na výrobě a 
montáži ochranných štítů pro nemocnice a další subjekty, které tyto štíty požadovaly. Kromě štítů došlo i na šití 
roušek a provádění dezinfekce školních prostor. Od 14. dubna chodili učitelé odborného výcviku do školy a 
prováděla se údržba a opravy strojů a zařízení a především úklid všech skladových prostor. Zároveň byla provedena 
fyzická inventura všech skladů. Od 11. května probíhaly konzultace žáků závěrečných ročníků jako příprava na 
závěrečné zkoušky. Ty probíhaly od 1. června podle jednotného zadání s tím, že praktická část byla v souladu se 
zákonem 135/2020 Sb. zkrácena. I přes nastalé komplikace všichni žáci absolvovali závěrečné zkoušky úspěšně. 
Od 1. června probíhaly na dílnách konzultace žáků nižších ročníků. 

Odborný výcvik 

Úsek praktického vyučování tvoří dílenská hala s pracovišti pro ruční obrábění, která jsou určena především pro 
výuku prvních ročníků, pracoviště pro strojní obrábění oborů zámečník, nástrojař, pracoviště oboru karosář, 
automechanik, opravář zemědělských strojů, dále specializované samostatné dílny – lakovna s příslušenstvím, 
svařovna s příslušenstvím, čalounická dílna, kovárna, dvě učebny teorie a dvě specializované učebny CNC, výdejna 
nářadí a sklad. Zázemí tvoří sborovna, sociální zařízení a šatny učitelů odborného výcviku a nepedagogických 
zaměstnanců a sociální zařízení, umývárna a šatny žáků.   

Odborný výcvik probíhá ve všech oborech podle RVP rozpracovaných do ŠVP a tematických plánů odborného 
výcviku. Výuka v učebních oborech je realizována v týdenních cyklech – týden OV – týden škola. Ve všech oborech 
a všech ročnících je denní doba odborného výcviku 6 hodin. U některých učebních oborů jsou v důsledku malého 
počtu žáků vyučovány dvě skupiny najednou jedním učitelem. Jedná se o Nástrojáře a Strojní mechaniky a 
u učebního oboru Karosář je současně vyučován 1. a 2. ročník. 

Je vypracováno organizační zajištění úseku praktického vyučování, kde jsou stanovena všechna pravidla pro výuku, 
včetně přeřazovacího plánu, rozvrhu výuky a dalších příloh. 

Výuka je organizována tak, že žáci prvních ročníků všech oborů absolvují odborný výcvik v dílnách školy pod 
vedením učitelů odborného výcviku. Žáci vyšších ročníků jsou zaměstnáváni na reálných zakázkách v rámci 
produktivních prací žáků, za což jsou z vydělaných finančních prostředků pravidelně odměňováni. Někteří žáci, 
především u učebního oboru Opravář zemědělských strojů, Automechanik a Autolakýrník konají odborný výcvik na 
firmách, které si buď sami osloví (především v místě trvalého bydliště), nebo je jim odborný výcvik smluvně zajištěn 
školou u sociálních partnerů.  

Svářečská škola zabezpečuje výuku kurzů a závěrečných zkoušek svařování pro žáky školy v rámci výuky. Probíhá 
zde i výuka, přezkoušení a zkoušky pro cizí uchazeče z firem a úřadu práce a pro jiné školy, což škole přináší nemalé 
finanční prostředky. 

U každého oboru je stanovena metodická komise, která je složena z učitelů odborných předmětů, učitelů odborného 
výcviku a třídního učitele. Metodická komise řeší a zpracovává koordinační plány, přeřazovací plány, obsahovou 
náplň témat kontrolních prací, návrhy SOVD a úpravy ŠVP a učebních osnov a vybírá vhodná témata na závěrečné 
zkoušky z jednotného zadání. Modernizuje výchovně vzdělávací proces a účinně jej spojuje s požadavkem na 
produktivní práce a návaznost na reálnou praxi. Navrhuje a zajišťuje vhodné exkurze, technické přednášky a 
workshopy. 

Personální zajištění praktického vyučování  

Vlastní odborný výcvik zajišťuje 11 učitelů odborného výcviku na plný úvazek, 1 učitel odborného výcviku na 
poloviční úvazek a 2 učitelé odborného výcviku pracující na dohodu, kteří nahrazují chybějícího učitele odborného 
výcviku. Všichni učitelé odborného výcviku jsou odborně způsobilí, doplňkové pedagogické minimum v současné 
době chybí dvěma učitelům, kteří nastoupili do zaměstnání v letošním školním roce a předpokladem je doplnění 
tohoto vzdělání v nejbližší možné době.   



Materiálně technické zabezpečení  

Objekt dílen prošel rekonstrukcí, především za účelem energetických úspor. Jedná se o zateplení celého objektu, 
výměny vytápění, oken a vrat. V letošním školním roce byl pořízen za přispění evropských finančních prostředků 
traktor Steyr, který bude sloužit především pro výuku autoškoly. Do svářečské školy byly pořízeny nové svařovací 
zdroje Fronius, což je důležité nejen pro výuku našich žáků, ale i pro firmy, které si u nás objednávají doškolení svých 
pracovníků a jejich přezkoušení. Proto je nutné mít moderní vybavení, aby se uchazeči učili na moderním zařízení, 
na kterém zpravidla pracují na firmách. Od firmy ŠKODA AUTO jsme dostali sponzorským darem dvě vozidla Škoda 
Kodiak a Škoda Fabia jako učební pomůcky pro obor Automechanik. Byl nám také umožněn přístup do 
elektronických dílenských příruček pro vozidla Škoda. Je dovybavována učebna CNC novým zařízením, především 
3D tiskárnami a skenovacím a řezacím plotrem. Na konci školního roku se předpokládá uvolnění finančních 
prostředků na učební pomůcky a postupné dovybavení i ostatních oborů. V jednání je také nová kompresorovna 
včetně nových rozvodů vzduchu pro celou dílnu. Od 29. června do 31. října 2020 proběhne rekonstrukce sociálního 
zařízení a chodeb u dílenských prostor, což přispěje ke zlepšení prostředí ve škole.      

 

Prezentace školy 

Škola se prezentovala všemi možnými dostupnými a dnes běžně u všech škol používanými prostředky. Základem 
jsou webové stránky školy, sociální sítě, účast na burzách škol pořádaných úřady práce jednotlivých okresů, 
pořádání dnů otevřených dveří, navštěvování rodičovských schůzek žáků 9. tříd základních škol, návštěvy zástupců 
školy přímo ve třídách základních škol, organizování soutěží pro žáky ZŠ a návštěvy žáků základních škol v rámci 
Dnů techniky a projektu IKAP. Na všech těchto akcích se rozdávají zájemcům propagační materiály. Součástí 
propagace byl i XIX. ročník Autosalonu, který má již mnoholetou tradici a je pro návštěvníky zajímavý.  

                   

 

Ve Vysokomýtském zpravodaji se objevují základní informace o škole. Důležité pro budoucí nábory byla i výuka 
pracovního vyučování pro ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto. 

Spolupráce se sociálními partnery 

Největším sociálním partnerem školy je firma Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto. Dalšími jsou firmy BOHEMIA 
RINGS s.r.o. Zámrsk, AUTOFIT Brno, C.I.E.B. spol.s.r.o. Brandýs nad Orlicí, ŠKODA-AUTO a.s. Mladá Boleslav, ECOS 
Choceň, Šmídl s.r.o. Žamberk, Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, Zemědělské obchodní družstvo Zálší, 



Úřad práce a další firmy. Spolupráce spočívá především v organizování odborného výcviku a praxí na firmách, 
umožnění exkurzí ve firmách, ze strany Iveca zapůjčování autobusů pro přepravu především žáků základních škol 
při návštěvách školy. ŠKODA-AUTO a.s. poskytuje škole vozidla jako učební pomůcky a motory na výuku žáků. Další 
podporou od firem je poskytnutí příspěvků, které jsou využity především na propagaci školy a tisk propagačních 
materiálů. V rámci spolupráce škola pro firmy vzdělává pracovníky, především svářeče a zajišťuje pro ně periodické 
zkoušky. Firma AUTOFIT Brno, pro naše Autolakýrníky pořádala výukové semináře a předváděcí akce přímo 
v prostorách školy.  

Soutěže 

Z důvodu pandemie byla většina soutěží zrušena. Před uzavřením škol se stihlo pouze školní kolo soutěže 
Autoopravář junior 2020, kde byli vybráni soutěžící pro další kola, která bohužel neproběhla. 

Konali se pouze následující soutěže: 

IX. ročník MISTROVSTVÍ ČR v soutěži odborných dovedností obor ČALOUNÍK pořádané u příležitosti konání 
Stavebního veletrhu Brno - 26. - 28. 2. 2020: 

Anna Voborníková, Magdalena Hudcová - 2. místo 

Soutěž ZLATÝ PILNÍK konaná v rámci soutěže odborných dovedností obor STROJNÍ MECHANIK - oblastní kolo - 
Česká Třebová 3. - 4. 3. 2020: 

Pavel Voborník - jednotlivci na 1. místě 
Dominik Matoušek - jednotlivci na 4. místě 
celkově jako družstvo na 1. místě 

 

Další vzdělávání - školení 

Profesní školení ve ŠKODA AUTO – Žaba 
Karierové poradenství – pravidelné školení – Navrátil 
Instruktor svařování – periodické proškolení – Bezdíček 
Klimatizace, skleníkové plyny (AC01) – certifikované školení pro opravy a plnění autoklimatizací - Žaba  

 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA ÚSEKU TEORETICKÉ VÝUKY 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 absolvovali vzdělávání dle plánu vzdělávání a dle aktuální 
nabídky. Bohužel s příchodem distančního vzdělávání byly některé plánované akce zrušeny. 

Seminář Škola on line, práce s nástroji SOL:  všichni pedagogičtí pracovníci 

OFFICE 365: všichni pedagogičtí pracovníci 

Školení BOZP: všichni pracovníci školy  

Školení řidičů referentských vozidel: zúčastnili se pracovníci, kteří používají služební vozidla, popřípadě 
soukromá vozidla ke služebním účelům  

Pravidelné setkání  výchovných poradců při PPP Ústí nad Orlicí: Mgr. Burcalová 

Jednotné schéma MZ a PZ, Práce s žáky ADHD, OFFICE 365 ve výuce, Management školy, Kritické myšlení  
ve výuce, 80 hodinový kurz konverzace v AJ – šablony – dokončení: Mgr. Suchánková 

Inkluzivní vzdělávání: Ing. Bakešová, Mgr. Hron 



Než zazvoní: cyklus seminářů na téma marketing ve škole, sociální sítě, prostředí ve škole (účastníci: Iva 
Suchánková, Vojtěch Novotný, Věra Soušková, Naďa Burcalová, Michal Hynek, Monika Bakešová, Jitka 
Jiskrová). 

Čtenářská  gramotnost – I KAP: Mgr. Soušková, Ing. Řezníčková, Mgr. Braiková, Mgr. Burcalová, Ing. Bakešová,  
Ing. Bodlák, Ing. Khorel, Mgr. Čáp, Mgr. Valenta 

Matematická gramotnost – I KAP: Mgr. Valenta, Ing. Novotný Pavel, Mgr. Čáp 

Škoda  Mladá Boleslav, autodiagnostika: Ing. Bodlák 

Workshop Cechu čalouníků: Ing. Bakešová 

Funkční studium pro ředitele škol: Ing. Jiskrová 

Součástí dalšího vzdělávání byly i odborné exkurze realizované dle Plánu exkurzí ISŠT na školní rok 2019-2020. 

 

 

HODNOCENÍ PRÁCE KOMISÍ 

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ – HUMANITNÍ 
PŘEDMĚTY A TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ve školním roce 2019 – 2020 předmětová komise humanitních všeobecně vzdělávacích předmětů a tělesné 
výchovy pracovala ve složení: Mgr. Suchánková (ANJ, CJL), Mgr. Braiková (CJL), Mgr. Burcalová (ANJ, CJL, 
OBN/ZSV), Mgr. Soušková (ANJ), Mgr. Smrček (TEV), Mgr. Černý (TEV), Ing. Řezníčková (OBN), Mgr. R. Vovková 
(ANJ) a Ing. J. Jiskrová (OBN). Po celý školní rok mezi členy komise probíhala uspokojivá spolupráce. 

Komise se zabývala všemi oblastmi, které byly vymezeny na začátku školního roku, 
a řešila postupně všechny úkoly, které přinášel každodenní školní život. Ten byl téměř celé druhé pololetí (11. 3. 
2020 - konec školního roku) neobvyklý, neboť v důsledku koronavirové pandemie a na základě nařízení vlády ČR 
byly školy uzavřeny a výuka probíhala distančně online. Tento způsob výuky byl pro pedagogy náročný a od žáků 
vyžadoval samostatnost a vhodné plánování při plnění zadaných úkolů. Kromě přímé pedagogické činnosti v době, 
kdy škola byla pro žáky ještě otevřena, se členové komise zapojili do přípravy a realizace široké škály zajímavých i 
důležitých aktivit a účastnili se vzdělávacích akcí pro pedagogy; v době karantény někteří využili možnost vzdělávat 
se na dálku prostřednictvím rozmanitých webinářů. 

Členové komise, kteří jsou zapojeni do projektu Pardubického kraje Implementace krajského akčního plánu: rozvoj 
čtenářské a matematické gramotnosti, byli nuceni k 10. 3. 2020 přerušit aktivity spojené s tímto programem a 
budou v nich pokračovat v 1. pololetí příštího školního roku.  

Tento školní rok všichni žáci měli možnost navštěvovat hodiny konverzace a technický kroužek vedený  rodilým 
mluvčím, který byl na naši školu přidělen Fulbrightovou komisí na základě žádosti předložené v druhém pololetí 
loňského školního roku. V důsledku pandemie a uzavření škol byl program k 31. 3. 2020 předčasně ukončen a 
asistenti byli americkou stranou důrazně vyzváni k návratu do USA. 

Již z výše uvedené neočekávané situace nebylo možné zrealizovat popř. dokončit některé aktivity např. nebyla 
dohrána školní florbalová liga, cyklistické ani vodácké výlety se nekonaly; promítání dokumentárních filmů v rámci 
festivalu Jeden svět na školách, návštěva městské knihovny ve Vysoké Mýtě a exkurze po památkách Vysokého 
Mýta byly přesunuty na podzim roku 2020. 

 

1. Pedagogická činnost 



• Stanovení základních požadavků výuky v tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech a v 
nástavbovém studiu pro školní rok 2019/2020 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 exkurzí a kulturních a sportovních aktivit, které 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. a 2. ročníky učebních oborů učebnice Empower A2 z vydavatelství Cambridge (opět přes 
společnost Bohemian Ventures) a Job Matters – Car Mechanics pro 3. ročník oboru 
Automechanik a Opravář zemědělských strojů z vydavatelství Fraus 

• 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  
1. a 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 opět odsouhlasena na 33%. 

• Vypsání stálých konzultačních hodin – každý vyučující 1 hodina týdně 

• Od září 2019 byly, nad rámec rozvrhu, stanoveny hodiny doučování z anglického jazyka a českého 
jazyka a literatury pro žáky 4. ročníku SŠ a 2. ročníku nástavbového studia (Mgr. Braiková, Mgr. 
Suchánková,  
Mgr. Soušková). Doučování probíhalo v 5 po sobě jdoucích měsících a bylo realizováno v rámci 
tzv. Šablon. 

• Aktualizace a tvorba nových pracovních listů z českého jazyka pro ústní zkoušku společné části 
maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 v souladu s Katalogem požadavků stanovených 
společností CERMAT 

• Aktualizace a tvorba nových třetích částí pracovních listů pro ústní zkoušku společné části 
maturitní zkoušky z anglického jazyka ve školním roce 2019/20120 v souladu s Katalogem 
požadavků stanovených společností CERMAT 

• Spoluúčast na náboru žáků pro školní rok 2020/2021 – Přehlídky středních škol v Pardubicích, 
Rychnově nad Kněžnou, Skutči, Svitavách, Chrudimi a České Třebové, Dny otevřených dveří v ISŠT 

• Účast na zajištění přijímacích zkoušek nanečisto (Mgr. Suchánková)  
a následný rozbor úloh z českého jazyka (Mgr. Braiková) 

• Vedení distanční výuky od 13. 3. 2020 až do konce školního roku 

• Konzultace pro žáky maturitních ročníků STME4 a NS2 v termínu 
11. 5. – 29. 5. 2020 v souběhu s výukou online 

• Konzultace a třídnické hodiny pro žáky ostatních ročníků od 8. 6. 2020 do konce školního roku 
v souběhu s výukou online 

• Zajištění průběhu společné části maturitní zkoušky v červnu – zadavatelské a hodnotitelské 
aktivity učitelů 



• Příprava opravných a dodatečných zkoušek z českého jazyka a anglického jazyka stanovených 
na 26. 8. – 27. 8. 2020  

 

2. Správa kabinetů / učeben a doplňování pomůcek 

• Pro výuku anglického jazyka byly zakoupeny dva CD přehrávače. 

• Vyučující CJL (Mgr. Braiková, Mgr. Burcalová a Mgr. Suchánková) obdržely zdarma od nakladatelství 

Taktik učitelské sady učebnic pro studijní obory (mluvnice i literatura) 

• Vedení školy byl předložen seznam požadavků na doplnění pomůcek pro výuku: Občanská nauka pro 

střední odborné školy, Dějepis pro střední odborné školy, Právo pro střední školy (Mgr. Burcalová); Český 

jazyk a literatura pro maturitní obory (Mgr. Braiková); Sady nástěnných map + 15 A3 map pro žáky – USA, 

Canada, The United Kingdom, London (Mgr. Soušková). 

• Mgr. Burcalová podala žádost o dotaci na adaptační kurz v září 2021 z programu P1  - program na podporu 

rozvoje činností škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu školy vypisovaného každoročně 

KÚ Pardubice. 

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

• Září 2019 – adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků AKO1 a LNZ1  
a ME1 v Horním Jelení (Mgr. Smrček, Mgr. Vovková ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli 
odborného výcviku) 

• Září 2019 – společný projekt s partnerskou školou v Korbachu (SRN) Wasserhrátky 2019 
v Českém Krumlově a Vyšším Brodě (Mgr. Hynek, 
 Mgr. Vovková) 

• Říjen 2019 – okresní futsalová liga dívek v  Chocni, kde Technická Vysoké Mýto obsadila 3. místo 
(Mgr. Smrček) 

• Říjen 2019 – v rámci projektu I-KAP Pardubického kraje proběhlo testování 32 žáků 1. ročníků 
učebních oborů na čtenářskou gramotnost (Mgr. Hynek, Mgr. Soušková). Závěrečné červnové 
testování bylo v důsledku koronavirové karantény přesunuto na počáteční měsíce nového 
školního roku. 

• Říjen 2019 - listopad 2019 – školní liga ve futsalu pro přihlášená družstva ze všech tříd (Mgr. 
Smrček) 

• 6. 11. 2019 – exkurze tříd ME2, STME3, NS1 a NS2 na letiště Václava Havla a návštěva Národního 
památníku v Lidicích (Mgr. Braiková, Mgr. Soušková) 

• 22. 11. 2020 – prezentace Univerzity obrany Brno pro žáky tříd NZ3, STME3, NS1 a NS2 vedená 
bývalým žákem Vojtěchem Zlesákem (Mgr. Burcalová) 

• 26. 11. 2020 – účast žáků (M. Braunerová - ST1, S. Němcová, D. Stráník – oba STME3, L. 
Lorencová, O. Čermák a J. Dvořák – všichni STME4) v konverzační soutěži v angličtině na Střední 
škole zemědělské a veterinární v Dolním Třešňovci (Mgr. Soušková, pedagogický doprovod Mgr. 
Hynek) 

• 12. 12. 2020 – účast žáků třídy LNZ2 na ukázkové hodině v rámci projektu - Jeden svět na 
školách: práce s filmem ve výuce (Mgr. Burcalová) 

• Leden 2020 – ukončen program selektivní primární prevence Před tabulí, za tabulí ve třídách AO3 
a KČL3 vedený pracovníky PPP ÚO (Mgr. Burcalová) 

• 2. 2. – 8. 2. 2020 – LVZ pro první ročníky (Mgr. Smrček, Mgr. Černý,  
Mgr. Vovková) 



• Únor 2020 – pomoc při organizaci a v průběhu Maturitního plesu ISŠT  
(Mgr. Braiková, Mgr. Soušková) 

• 4.3 + 9. 3. 2020 – beseda Orientace na trhu práce se zástupcem Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. 
Účastnili se žáci z tříd AO3, NZ3, KČL3, STME3 a NS1 
(Mgr. Burcalová) 

• Září 2019 – březen 2020 – možnost konverzace s rodilým mluvčím (Rafael Maarek) pro zájemce 
ze všech tříd 

• Listopad 2019 – březen 2020 – možnost účastnit se schůzek technického kroužku (elektronika, 
programování) pod vedením rodilého mluvčího (Rafael Maarek) 

 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

• 29. 8. 2019 – 30. 8. 2019 – seminář pro mentory asistentů ve výuce anglického jazyka, který 
pořádala Fulbrightova komise (Mgr. Soušková) 

• 25. 9. 2020- slavnostní zahájení projektu Fulbrightovy komise pro rok 2020 - společné setkání 
mentorů a asistentů anglického jazyka na Velvyslanectví USA v Praze (Mgr. Soušková, Ing. 
Jiskrová) 

 
• 11. 12. 2019 – setkání VP v PPP Ústí nad Orlicí (Mgr. Burcalová) 
• 12. 12. 2019 – účast na ukázkové hodině ve třídě LNZ2  v rámci projektu Jeden svět na školách: 

práce s filmem ve výuce a následný workshop  
(Mgr. Braiková, Mgr. Burcalová, Mgr. Soušková) 

• 19. 5. – 21. 5. 2020  - webinář Technical English – jak začlenit technický jazyk do výuky 
v učebních  oborech strojní mechanik a nástrojař (Mgr. Suchánková, Mgr. Vovková) 

• 20. 5. 2020 – Mgr. Burcalová absolvovala Kurz základů rizikového chování na internetu a získala 
certifikát. 

• Od samého začátku školního roku se členové komise (Mgr. Braiková, 
 Mgr. Burcalová, Mgr. Smrček, Ing. Řezníčková a Mgr. Soušková) aktivně zapojili do úkolů 
spojených s projektem I-KAP: rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. 

• Mgr. Burcalová ukončila 3. ročník vysokoškolského studia Speciální pedagog. 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ 

V letošním školním roce se maturitních zkoušek z matematiky zúčastnilo 19 žáků, kteří absolvovali řádný 
termín. To znamená, že matematiku si vybralo 44 % žáků. Celorepublikově si tento předmět vybrala zhruba 
pětina žáků. Celkem 13 žáků složilo tuto zkoušku úspěšně. Úspěšnost u nástavbového studia byla 66,7%, 
úspěšnost u čtyřletého studia byla 70 %. Z analýzy výsledků didaktických testů z matematiky vyplývá, že 
průměrná úspěšnost stejného typu škol je u nástavbového studia 52.3 % a u čtyřletého studia 62 %. Tedy 
úspěšnost našich žáků byla o 14,4 %  resp. 8 % vyšší než republikový průměr.   

Tento výsledek považujeme za úspěšný, protože nebyla možnost rozhodnout o připravenosti žáků ke zkoušce 
v podobě ročníkové klasifikace. S ohledem na množství přihlášených, na možnosti maturantů a na výsledky 
některých okolních škol, jsem s tímto výsledkem velmi spokojeni. 

Komise informovala o využívání výpočetní techniky při výuce v období uzavření školy. Kromě hlavního kanálu 
v prostředí SOL, byl využit i Facebook, WhatsApp, email telefon, MS Forms a Teams. 

Mgr. Tomáš Valenta zažádal o zakoupení výukových sad na experimenty ve fyzice. Dále vznesl požadavek 
pro zakoupení učebnic matematiky pro učební obory. 

V hodinách fyziky byly opět zařazeny pokusy pro lepší pochopení některých probíraných kapitol. Z prostředků 
školy paní ředitelka zajistila nákup učebnic Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k 
přijímacím zkouškám na VŠ. 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. 

Od příštího školního roku 2020/2021 bude novým předsedou předmětové komise Mgr. Tomáš Valenta, který 
byl nominován a schválen při hlasování na poslední schůzce předmětové komise. 

 

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

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 2019/2020 

• 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 (květen-červen 2020) 

 

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 systému Škola OnLine 
• průběžná aktualizace webových stránek Technické Vysoké Mýto 
• správa profilu Technické Vysoké Mýto na Facebooku a Instagramu 
• pořízení nové ICT techniky (NB, switch, tiskárny apod.) 
• průběžné využívání software z licenčního programu Microsoft Enrollment for Education 

Solution pro školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem (Windows 10, Microsoft 
Office 2016) 

• využívání systému Office 365 k hlavní interní komunikaci ve škole 
• pokračování ve využívání grafického manuálu školy pro prezentaci a propagaci školy, který byl 

zpracován agenturou Než zazvoní 
• reinstalace PC a notebooků na různých pracovištích za účelem zvýšení výkonu stanic a inovace 

využívaného SW 

3. Organizace exkurzí a odborných praxí, účast na seminářích 

• říjen 2019 – exkurze do Parlamentu ČR (třída NS2) v rámci předmětu EKO 
• říjen 2019 – workshop společnosti P-PINK z Pardubic pro seznámení s možnostmi 

podnikatelských záměrů studentů 
• listopad 2019 – školení na obsluhu zařízení a SW – robotická ruka Fanuc 
• leden 2020 – účast na celostátní konferenci Škola OnLine v Pardubicích 
• červen 2020 – účast na on-line seminářích Škola OnLine a Než zazvoní 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 

Komise OP strojírenských pracovala ve složení: 

Předseda:  Ing. Khorel Ladislav 

   Členové:   Mgr. Mimra Pavel  Ing. Novotný Vojtěch 



Ing. Solil Milan         Ing. Novotný Pavel 
Mgr. Hron Antonín  Ing. Bakešová Monika   

      Ing. Bodlák Miroslav   
    

Ve školním roce 2019-2020 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. 

Bohužel v důsledku virové pandemie se soutěže neuskutečnily a žáci neměli možnost získané znalosti a vědomosti 
na soutěžích uplatnit. 

Odborné exkurze, uskutečněné mimo rámec projektů: 

 
9. říjen  M 4 str   MSV Brno   Sl, Ný 
15. říjen  MME 2, M 3  Slévárna Vysoké Mýto  Bk 
13. listopad STME 4, NS 2  VŠ dopravní Pardubice  Bo, Kh 
26. listopad AK 2   CIEB Brandýs nad Orlicí  Kh, Hr 
11. prosinec Č 3   Svitap, Fibertex Svitavy  Bk 
16. prosinec L 3   ECOS Vysoké Mýto  Bk 
29. leden  NS 2    ČVUT- Fakulta strojní Praha Kh 
3. únor  L 2   Tiskárna G – TISK Vysoké Mýto Bk 
5. únor  NZ 2   Tvarmetal Vysoké Mýto  Bk 
5. únor  NS 2   Slévárna Vysoké Mýto  Kh, Hr 
10. březen K 3    THT Polička   Kh 
 
Ostatní plánované exkurze byly z důvodu virové pandemie zrušeny. 

 

   Členové komise připravili a vybrali zkušební maturitní otázky pro třídy STME IV, NS II.  

V průběhu června komise jmenovala ze svých řad konzultanty pro vypracování praktických maturitních prací 
studentů třídy MME III. 

Komise postupovala podle ročního plánu práce. V době virové pandemie pracovali členové komise z domova a 
prováděli výuku online. 

 Konstatujeme, že úkoly byly v jednotlivých bodech splněny. 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE OBORU MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

Složení komise: Předseda:  Václav Brabec  UOV 
  Členové:   Mgr. Pavel Novotný UOP 
    Ing. Milan Solil  UOP 
 

Školní rok 2019/2020 - první pololetí proběhlo dle výukových plánů a schválených osnov vycházejících z RVP a ŠVP. 
Druhé pololetí bylo výrazně poznamenáno pandemií Covid 19. 

Dosažené výsledky u všech ročníků daného oboru v prvním pololetí byly na standardní úrovni, a to na všech úrovních 
zkoušek.  

Ve druhém pololetí byla školní docházka kvůli pandemii Covid 19 ukončena v průběhu měsíce března. Čtvrtý ročník 
se vrátil do školy 11. 5., a to pouze s odůvodněním přípravy maturitních zkoušek. I přes několika týdenní absenci 



žáků praktické maturitní zkoušky se zaměřením na ovládání CNC proběhly v předtermínu, a to 25. - 27. května. 
Zejména díky výuce on-line se podařilo dosáhnout výsledků srovnatelných s ostatními (normálními) roky. Šestnáct 
žáků ze sedmnácti prospělo. 

Ostatní ročníky (1. - 3.) se v týdenních cyklech a na základě dobrovolnosti a za předpokladu dodržení hygienických 
opatření nařízených MŠMT zúčastnily týdenních konzultačních stáží v předmětech ODV a PRX. 

Dovybavení učeben CNC. No konci školního roku 19 - 20 bylo rozhodnuto, že technický park učeben CNC bude 
posílen o tři 3D tiskárny jeden skenovací a řezací plotr. Skenovací řezací plotr byl úmyslně vybrán jako jednoduché 
CNC jak pro potřeby klasického oboru mechanik opravář, tak zejména pro potřeby rozvíjejícího se oboru čalouník-
dekoratér. 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE OBORU AUTOMECHANIK A OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 

Složení MK: Milan Navrátil   UOV 
  František Žaba   UOV 
  Ing. Miroslav Bodlák  UOP 
  Mgr.Tomáš Černý  UOP 

 Mgr. Pavel Mimra                                UOP   
Mgr.Radka Vovková                            UOP  

 

Začátkem roku byl vypracován a schválen plán metodické komise. 

Komise průběžně kontrolovala plnění plánů, hodnotila plnění osnov. Osnovy a plány byly plněny. 

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.  

Probíhala příprava žáku třetích ročníků na regionální kolo soutěže automechanik Junior, kdy soutěž byla z důvodu 
koronovirové pandemie zrušena. 

Rovněž celostátní kolo soutěže české ručičky v kategorii opravář zemědělských stroj, z uvedených důvodů 
pandemie se nekonala.  

 Žáci prvních, druhých a třetích ročníků obou oborů (automechanik a opravář zemědělských strojů) během školního 
roku navštívili některé partnerské podniky Iveco Vysoké Mýto, ZD Sloupnice, ZD Dolní Újezd, Tvar metal Vysoké 
Mýto. 

Opět z důvodů pandemie neproběhla výstava Techagro Brno,je přeložena na příští rok, taktéž polní výstava Naše 
pole Nabočany byla přeložena na termín letních prázdnin.   

V důsledku uvedené pandemie byla přerušena výuka na pracovištích odborného výcviku, výpadek výuky bude 
nahrazen v následujícím školním roce intenzivní výukou. 

Závěrečné zkoušky oboru automechanik a opravář zemědělských strojů dle jednotného zadání proběhly v období 
od 1. 6. 2020 do 16. 6. 2020. Ke zkouškám oboru automechanik bylo připuštěno 8 žáků. Všichni žáci připuštěni 
k závěrečné zkoušce prospěli. 

Ke zkouškám oboru opravář zemědělských strojů bylo připuštěno 16 žáků. Všichni žáci, kteří byli k závěrečné 
zkoušce připuštěni prospěli a 7 žáků mělo vyznamenání. 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE OBORU ČALOUNÍK 

         Složení komise: Předseda: Jaroslava Trnková UOV 
Členové:   Ing. Monika Bakešová UOP, třídní učitelka 



 Mgr. Hron Antonín třídní učitel 
 

V září jsme schválili plán met. komise a plán exkurzí na školní rok2019-2020. 
Do třetího ročníku nastoupily žákyně Iveta Suchá Kalousová a Nikola Podroužková. 26. 11. 2019 se uskutečnila 
exkurze do firmy C. I. E. B.  Brandýs nad Orlicí, kde se vyrábí sedadla řidičů do autobusů. 11. 12. 2019  jsme navštívili 
firmu SVITAP ,která vyrábí čalounické rouno. 18. 2. 2020 jsme si prohlédli čalounickou dílnu v IVECU. Všechny tyto 
exkurze obohatily vědomosti a doplnily témata v našem oboru. Magdaléna Hudcová a Anna Voborníková byly 
vybrány na soutěž  9. ročníku čalouníků ,,MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY“ 26-28. 2. 2020  a získaly druhé místo.  
 
 

                                            
 
K závěrečným zkouškám nastoupilo 6 žáků všichni prospěli  a s vyznamenáním Magdalena Hudcová a Anna 
Voborníková.  Nikola Podroužková požádala o  opakování ročníku. Osnovy byly splněny podle plánu. Děkuji celému 
pracovnímu týmu a těším se na další spolupráci v novém školním roce. 
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE OBORU KAROSÁŘ 

Školní rok 2019/2020 probíhal podle učebního a tematického plánu do vypuknutí pandemické epidemie na počátku 
března, dále byla výuka řešena distančním způsobem. 

Žáci se z důvodu pandemie odborných exkurzí nezúčastnili.  Dosažené výsledky odpovídají schopnostem žáků. 

Čtyři žáci oboru karosář se vzorně připravovali na soutěže oboru karosář. Soutěže bohužel neproběhly. 

 Závěrečné zkoušky pro 3. ročník probíhaly ve dnech 2. 6. - 17. 6. 2020. Bylo připuštěno všech 6 žáků. 

V praktické zkoušce uspěli všichni žáci. I přes problémy s omezenou přípravou všichni žáci u závěrečných zkoušek 
uspěli, 30 % žáků prospělo s vyznamenáním. 

Učitelé odborných předmětů připravili ZZ dle požadavků JZZZ kladených na profesi oboru karosář. 

MK konstatuje, že se opět zlepšilo vybavení pracovišť oboru karosář. 

Členové komise konstatují, že ve školním roce 2020/2021 bude nutno se žáky dobrat zameškané učivo a dle 
tematických plánů zvládnout učivo nové. Toto bude vyžadovat zvýšené nároky na žáky i učitele v odborném i 
teoretickém vyučování. 

Letošní rok byl pro obor karosář úspěšný. 
 
 



 
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE OBORU AUTOLAKÝRNÍK 

 
Metodická komise v tomto období pracovala na základě předem vypracovaného plánu práce ve složení:  
Předseda komise:  Brandýský Petr   UOV  
Členové komise:   Mgr. Burcalová Naďa  třídní učitelka a výchovná poradkyně  

                Mgr. Hron Antonín  třídní učitel a učitel OP  
                Mgr. MareK Čáp  třídní učitel  
                Pavel Hakkel   UOV  
                  

Členové metodické komise byli zapojeni do dalších vzdělávacích programů Pardubického kraje 
v projektu  IQ INDUSTRY,dále do projektů Hospodářské komory, zúčastnili se dalších školení v prostorách ISŠT  a u 
firmy Autofit  Brno.  
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, 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, ovšem v důsledku 
epidemie kovidu se soutěž zrušila.  
Jako vždy bylo hlavním úkolem členů metodické komise připravit žákům podmínky k absolvování závěrečných 
zkoušek. Výběr otázek a zadání jsme předložili 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 šest žáků. Z důvodu vysoké absence bylo po dohodě se 
zákonným zástupcem doporučeno opakování ročníku žáku Radku Možiešikovi. V letošním roce jsme připravovali 
doplnění klasifikace pro jednu žákyni, která nemohla ukončit 3.ročnik v řádném termínu z  důvodu rodičovství. I přes 
problémy s pandemií byly závěrečné zkoušky dobře připraveny a žáci prokázali dobré 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. Radim Matějka, Dominik Ptáček, Lucie Švecová, Marek Trubač a Nikola Víšková  vykonali závěrečné 
zkoušky s vyznamenáním. Na druhý pokus vykonali praktickou závěrečnou zkoušku Petr Kaplan a Michal 
Navrátil.    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.  
 
 
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE OBORU STROJN Í MECHANIK A NÁSTROJAŘ 

Složení komise:  Pravec Jaroslav  UOV 
                Pištora Václav  UOV 
                Kajsrlík Miroslav  UOV     
                Bezdíček Bohuslav UOV 
                Burian Michal  UOV 
                Ing. Novotný Vojtěch           UOP 
                Ing. Tomášek Miloslav        ZŘOV 

Metodická komise ve složení PRAVEC J., PIŠTORA V., KAJSRLÍK M., BEZDÍČEK B., BURIAN M., Ing. NOVOTNÝ V. a 
Ing. TOMÁŠEK M. se v průběhu celého školního roku průběžně scházela a dohlížela nad plněním osnov a 
koordinovala činnost jednotlivých skupin dle přeřazovacích plánů a měsíčních plánů. Metodická komise navrhovala 
a schvalovala zadání kontrolních prací jednotlivých ročníků a oborů včetně závěrečných zkoušek obou oborů. 
Závěrečné zkoušky probíhaly dle jednotného zadání: nástrojař – vroubkovací přípravek, strojní mechanik – kružidlo.   
Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech 1.6. - 18. 6. 2020. Ke zkoušce nebyl připuštěn žák Myška Filip. Při závěrečné 
zkoušce uspěli všichni žáci. 

V průběhu školního roku jsme uskutečnili exkurzi v IVECO Vysoké Mýto. 

Učitelé a žáci obou oborů se podíleli na přípravě a průběhu soutěže základních škol včetně hodnocení. Soutěž se 
konala dne 14. 11. 2019, zúčastněných 31 žáků bylo ze 7 základních škol. 

Soutěž odborných dovedností se uskutečnila zásluhou mimořádné situace pouze jedna a to strojních mechaniků 
v České Třebové ve dnech 3. a 4. 3. 2020 s velmi úspěšnou reprezentací naší školy:                                 
obor strojní mechanik: soutěž družstev  1. místo 



jednotlivci  1. místo Voborník Pavel 
4. místo Matoušek Daniel 

 

ZRPÁVA O ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

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 svařečskou 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 firmami:   
- 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  
Jaroslav Pravec 

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  

12. 9. 2019 Ing. Petr Vodák provedl revizi a opravu hydrantů. Vzhledem k nepřítomnosti žáků ( Covid )nebyl vyhlášen 
cvičný poplach. 11. 3. 2020 Firma TEAM PREVENT -SANTE s.r.o provedla kontrolu a výměnu hasicích přístrojů.                                                                           

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. 

 

SPRÁVA BUDOV 

V průběhu školního roku se uskutečnila dle zákonného časového harmonogramu řada revizí a kontrol na vybavení, 
zařízení a budovách školy. Revize elektroinstalací, revize plynových zařízení, revize komínů, hydrantů apod. 
V současné době je naplánována jediná revize, a to revize tlakových nádob. Všechny ostatní revize a prohlídky jsou 
platné. Zjištěné závady a nedostatky jsou průběžně odstraňovány pracovníkem údržby.   
 
Na přelomu roku byl proveden audit „udržitelnosti investiční akce – rekonstrukce dílenských prostor“ auditorem 
panem I. Markem /realizováno pro krajský úřad Pardubice/, a to se souhlasným výsledkem. 
   
Ve školním roce 2019 - 2020 se v rámci karanténní přestávky v dubnu 2020 provedlo přehodnocení, vytřídění a 
odvoz nepotřebného materiálu.   
 
V rámci přísných hygienických opatření byly instalovány dva bezdotykové dávkovače dezinfekce, bezkontaktní 
teploměry u vstupních dveří budovy školy a dávkovače mýdla s jednorázovými ručníky na všech WC a umývárnách.   
 
Právě probíhá rekonstrukce nových prostor posilovny ve východním křídle školy.   
Dále v době hlavních prázdnin probíhá rekonstrukce suterénu školy a dílen, WC a umýváren žáků v rámci investiční 
akce kraje.  



 
 V březnu proběhlo malování vybraných 7 pokojů domova žáků, nových prostor posilovny a sekretariátu ředitele a 
byla vyzděna příčka kabinetu Aj. 
 
V rámci změny názvu školy k 1. 9. 2020 bylo odstraněno původní označení školy – nad hlavním vchodem, na 
panelech v zahradě i na razítkách, tiskovinách a dokumentech školy. 
 
Za úsek správy budov zodpovídá Jiří Prušek, opravy elektrických rozvodů se řeší ve spolupráci s externím 
elektrikářem Milanem Truncem (zaměstnanec IVECO a.s.). 
 
 
Příloha č. 1: Hospodaření školy 
 
 

 


