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VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 
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ÚVODNÍ SLOVO 

Každoročně vedení školy předkládá výroční zprávu, která nám umožňuje ohlédnout se zpět a hodnotit aktivity i 

události, jež se v loňském školním roce na Střední škole technické ve Vysokém Mýtě udály. Vzdělávací činnost je 

samozřejmě hlavní náplní školy, a proto je velmi potěšující, že zájem studovat na naší škole neklesá. S radostí 

můžeme konstatovat, že se v letošním roce  zvýšil zájem zejména o studium automobilních oborů a to díky výrazné 

prezentaci školy, konáním dnů otevřených dveří, „přijímaček nanečisto“ a kurzů pro žáky základních škol.  Ve 

školním roce 2021/2022 jsme pořádali   jedenáct  dnů otevřených dveří a došlo  k navýšení počtu žáků  o  více než 

10 %.   

Střední škola technická Vysoké Mýto  vykonává činnosti střední školy, domova mládeže a školní jídelny. Vyučovány 

jsou obory vzdělání s výučním listem 23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-55-H/02 Karosář, 23-61-H/01 Autolakýrník, 

33-59-H/01 Čalouník, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 23-52-H/01 Nástrojař a 41-55-H/01 

Opravář zemědělských strojů. Mezi  obory vzdělání s maturitní zkouškou patří  23-44-L/01 Mechanik strojů a 

zařízení, 23-41-M/01 Strojírenství v denní formě vzdělávání s délkou vzdělávání čtyři roky a obor vzdělání s maturitní 

zkouškou (nástavbové studium) 23-43-L/51 Provozní technika v denní dvouleté formě vzdělávání. Od 1. 9. 2021 

počínaje prvním ročníkem umožňuje škola žákům v rámci studia oboru vzdělání s maturitní zkouškou 23-44-L/01 
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Mechanik strojů a zařízení vykonat také závěrečnou zkoušku v oboru vzdělání s výučním listem 23-51-H/01 Strojní 

mechanik. 

Škola se prezentuje v okolních základních školách, zájemcům o vzdělávání představuje jednotlivé obory na 

projektových dnech, na regionálních prezentačních akcích, v tisku, webových stránkách a na sociálních sítích. Škola 

čerpá prostředky EU v rámci Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II na realizaci projektů, 

jejichž cílem je představit žákům základních škol polytechnické vzdělávání a konkrétní technická povolání. Mezi 

další klíčové aktivity realizované v rámci tohoto projektu patří podpora čtenářské, matematické a digitální 

gramotnosti, rozvoj kariérového poradenství, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, podpora rovných 

příležitostí ve vzdělávání  a mobilita pro pedagogické pracovníky škol. 

Mezi klíčové koncepční cíle školy  patří rozšíření možností uplatnění absolventů a prohloubení spolupráce s partnery 

školy, kterými jsou např. ŠKODA AUTO a.s., Iveco Czech Republic, a. s., Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, 

Zemědělské družstvo Dolní Újezd a další. 

I přes pandemii Covid 19 se uskutečňovaly exkurze (např. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně) za účelem 

přiblížení odborného vzdělávání praxi. Z důvodu onemocnění COVID 19 se většina plánovaných soutěží v posledních 

letech neuskutečnila, proto je pozitivem, že více než dvě desítky žáků školy se účastnily soutěží např. Technohrátky 

Pardubického kraje, Řemeslo doma I a II. Pět žáků získalo v této soutěži ocenění, dva žáci byli oceněni za příkladnou 

reprezentaci Pardubického kraje v soutěži Mladý talent Pardubického kraje. I přes složitou epidemiologickou situaci  

se naši žáci se umístili na vysokých příčkách v různých soutěžích s technickým zaměřením. V roce 2021 proběhl 

jubilejní 20. ročník prezentačního Autosalonu za účasti vystavovatelů z řad smluvních partnerů školy.  Za účelem 

zajištění odborné praxe studentů učitelství navázala škola spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. V oblasti 

rozvoje materiálních podmínek je významné partnerství s firmou Škoda Auto, a.s. a Regionální rozvojovou 

agenturou Pardubického kraje. Žáci pěti vyučovaných oborů vzdělání jsou podporováni ze systému stipendií 

Pardubického kraje. 

Školní rok 2021/2022 byl pro Střední školu technickou velmi náročným, ale také úspěšným.   

Stejně tak jako ostatní školy, musela se i naše vypořádat s následky COVID 19, ale i s přílivem  žáků z Ukrajiny  v 

souvislosti s Ruskou invazí. 

Navzdory napjatému rozpočtu nadále probíhaly opravy vnitřních prostor školy a škola se vybavovala moderní 

technikou, díky které se  výuka na naší škole posunuje opět o úroveň výš.  

Uplynulý rok byl naplněn úspěchy, ale také poučením. Za vším je spousta odvedené práce. Proto bych své úvodní 

slovo ráda zakončila poděkováním všem našim pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům, kteří naši školu 

dělají takovou, jaká je. Do dalšího školního roku nám všem přeji šikovné a vnímavé žáky, svědomité a přívětivé 

učitele, kteří táhnou za jeden provaz, hodně sil a pevné nervy. 

 

Ve Vysokém Mýtě 31. 8. 2022     Ing. Jitka Jiskrová, MBA, ředitelka školy 

 

 

Schváleno Radou školy  19. 9.2022                           
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název a adresa školy:   Střední škola technická Vysoké Mýto 
     Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto 

Zřizovatel školy:    Pardubický kraj, Komenského 125, 532 11 Pardubice 

Ředitelka školy:    Ing. Jitka Jiskrová, MBA 

Statutární zástupce ředitelky:                  Mgr. Iva Suchánková, od 22. 9. 2021 Michal Burian 

Zástupce ředitelky pro OV:   Michal Burian 

Zástupce ředitelky pro TV:   Mgr. Iva Suchánková, od 1. 10. 2021 Mgr. Martina Víšková 

Vedoucí domova mládeže:   Otto Šlegr, od 1. 8. 2022 Bc. Petr Burian 

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:      17 
Počet žáků celkem:      318 
Průměrný počet žáků na třídu:         18,7 
Ubytovaní žáci:                                    66 
 
Počet žáků v oborech: a) 3 letých učebních:       210 
                                         b) 4 letých studijních:         65 
                                         c) nástavbových pro absolventy 3 letých uč. oborů – denní forma:    43 
 
Přijímací řízení 

Počet přihlášek:     233 
 
 
Nastoupilo celkem do  prvních ročníků: 140 žáků z toho  58  žáků maturitní obory 
            82  žáků učební obory 
 
 
 

mailto:sekretariat@technickavm.cz
mailto:jiskrova@technickavm.cz
http://www.technickavm.cz/
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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+23-51-H/01 Mechanik strojů a zařízení RVP Mech.strojů a zař. č.j.9325/2009-23 
 s doplňujícím oborem Strojní 

mechanik 
 

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:  Ing. Ladislav Khorel – učitel SŠT (do 6. 12. 2021 Mgr. Iva Suchánková - zástupkyně ředitelky SŠT) 
Členové:  Darina Špuláková – zástupkyně Krajského úřadu Pardubického kraje 
  Monika Braunerová – žákyně 3. ročníku SŠT (do 28. 6. 2022 Michal Kříž – žák 4. ročníku SŠT) 
 



 
 

5 
 

 
Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 
 
Pedagogický sbor teoretická výuka 
 

Příjmení, jméno, titul  Vyučovaný předmět  
Ing. Jitka Jiskrová, MBA EKO 
Mgr. Víšková Martina IKT, OBN – ZŘ TV 
Mgr. Altová Alena CMA, MAT  
Bc. Blažková Monika odb. předměty 
Ing. Bodlák Miroslav odb. předměty strojírenské 
Mgr. Braiková Milena CJL 
Býček Josef Učitel autoškoly 
Bc. Drbohlavová Lucie TEV 
Mgr. Faltysová Miroslava                       CJL 
Mgr. Hesová Iva ANJ, SAJ 
Mgr. Hron Antonín odb. předměty stroj., FYZ 
Mgr. Hynek Michal DEJ, IKT 
Ing. Jelínková Iva IKT, odb. předměty 
Ing. Jílek Jiří FYZ, odb. předměty strojírenské 
Ing. Khorel Ladislav odb. předměty strojírenské 
Ing. Kukla Dušan CHE, ZEB 
Bc. Mayer Bronislav TEV 
Mikolášek Petr RMV, učitel autoškoly 
Ing. Novotný Vojtěch odb. předměty strojírenské 
Ing. Pacetti Romana MAT 
Pechanec Denis RMV, učitel autoškoly 
Ing. Roleček Luděk odb. předměty strojírenské 
Ing. Řezníčková Štěpánka EKO 
Mgr. Smrček Vladimír TEV 
Ing. Smrčková Olga CJL, OBN, ZSV, CAP 
Ing. Strnad Josef odb. předměty strojírenské 
Mgr. Soušková Věra ANJ 
Mgr. Suchánková Iva ANJ, CJL 
Mgr. Štarman Karel OBN 
Ing. Štěpánek Martin odb. předměty strojírenské, ANJ 
Ing. Tmejová Jaroslava MAT 
Mgr. Valenta Tomáš MAT, FYZ 
Mgr. Žampach Pavel ČJL 

 
Pedagogický sbor odborný výcvik 
 

Burian Michal ZŘ OV 
Bezdíček Bohuslav  UOV 
Brabec Václav  UOV 
Brandýský Petr  UOV 
Hakkel Pavel UOV 
Haselmann Eduard  UOV 
Kajsrlík Miroslav  UOV 
Kopecká Marie UOV 
Navrátil Milan UOV 
Pištora Václav   UOV 
Pravec Jaroslav   UOV 
Risler Adam  UOV 
Říha Milan UOV 
Seidl Richard  UOV 
Trnková Jaroslava UOV 
Žaba František UOV 
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Vychovatelé na DM SŠT 
 
Šlegr Otto (od 1. 8. 2022 Bc. Burian Petr)  vedoucí DM 
Pazlar Břetislav     vychovatel 
Ropková Jaroslava                    vychovatelka 
 
 
Třídní učitelé ve školním roce 2021/2022 
 
A I  Mgr. Martina Víšková 
KČL I   Ing. Ladislav Khorel 
ME I   Mgr. Milena Braiková, Václav Brabec 
NS I  Bc. Monika Blažková 
OZ I  Ing. Jiří Jílek 
ST I   Mgr. Milena Braiková, Václav Brabec 
AKL II  Ing. Miroslav Bodlák 
ČNO II  Ing. Vojtěch Novotný, Mgr. Tomáš Valenta 
ME II  Mgr. Věra Soušková, Ing. Iva Jelínková 
NS II  Mgr. Iva Hesová 
ST II  Mgr. Věra Soušková, Ing. Iva Jelínková 
ANZ III  Mgr. Tomáš Valenta 
KL III  Mgr. Antonín Hron 
ME III  Ing. Iva Jelínková 
O III  Mgr. Vladimír Smrček, Mgr. Tomáš Valenta 
ST III  Ing. Iva Jelínková 
ME IV  Mgr. Michal Hynek 
 
 
 

Výsledky maturitních zkoušek 
 

školní rok 2021/2022 jaro – řádný termín 
studijní obor kód oboru celkem žáků prospěli neprospěli nedostavil se 

mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 11 10 1 0 
provozní technika 23-43-L/01 8 3 5 0 

žáci z předchozích let  1 0 0 1 
 

Výsledky závěrečných zkoušek 
 

školní rok 2020/2021 jaro 

učební obor kód oboru celkem žáků prospěli neprospěli 
automechanik 23-68-H/01 10 10 0 

opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 13 6 7 
karosář 23-55-H/02 4 4 0 

autolakýrník 23-61-H/01 15 14 1 
nástrojař 23-52-H/01 3 2 1 

strojní mechanik 23-51-H/01 6 5 1 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE 
 

Do prosince  2021 měla naše odborová organizace 11  členů, v období od ledna 2022 do 30. června 2022 ukončili 

činnost tři členové, nově se stal členem Michal Burian. Z toho vyplývá, že naše organizace má aktuálně 9 členů. 

Výbor pracuje ve stejném složení jako minulý rok. Kolektivní smlouva byla uzavřena v roce 26. 6. 2019 na dobu 

neurčitou a  doplňuje  se dodatky. 

Předseda připomněl členské základně  možnost využití  odborového právníka. Stále platí možnost výhodného 

pronájmu chaty na Seči pro členy odborů. Členům výboru byla předána informace vedení školy o čerpání FKSP. 

Částka na penzijní pojištění byla navýšena na 1100 Kč.  

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 
 
Výchovní  poradci se spolupodílí na poskytování poradenských služeb ve škole. Poradenské služby jsou 

poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům, které jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm, ve 

kterém působí výchovní poradci, školní metodik prevence a kariérový poradce.  Výchovní poradci během vykonávání 

své činnosti spolupracují 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.  

K 30. 9. 2021 škola vykázala 318 žáků. V průběhu školního roku 2021/2022 navštěvovalo Střední školu technickou 

Vysoké Mýto 31 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. 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 
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dbá na stanovení jasných pravidel a dodržování společensky přijatelného chování ze strany žáků. 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.  V 2. pololetí školního roku 2021/2022 došlo ke změně na pozici výchovné poradkyně. Do 

30. 4. 2022 vykonávala tuto činnost Mgr. Milena Braiková. Od 1.  5.2022 zastává pozici výchovných poradců  Ing. 

Jitka Jiskrová a Mgr. Karel Štarman. 

 V rámci metodické a informační činnosti zajišťují výchovní poradci  činnost školního poradenského pracoviště a 

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

pedagogicko- psychologickými poradnami, NPI České republiky a v neposlední řadě se specializovanými pracovišti 

Univerzity Karlovy v Praze. 

 

 
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

 
Pro školní rok 2021/2022 se karierovému poradenství věnoval zástupce ředitele pro odborný výcvik Michal Burian. 

Na začátku školního roku proběhly motivační informační pohovory v pracovních skupinách na dílnách pro žáky 

vyšších ročníků. Zde byli žáci informováni o možnosti individuálních pohovorů s karierovým poradcem. U žáků 

prvních ročníků proběhlo setkání a motivační pohovor v měsíci říjnu, kdy karierový poradce navštívil v dílnách při 

ranním zahájení výuky každou pracovní skupinu. Při tomto setkání byli žáci motivováni ke snaze dosahovat 

nejlepších možných výsledků a sebezdokonalování. Šetrnou formou byla žákům nabídnuta možnost osobních 

konzultací v případě pochybností o zvoleném oboru vzdělávání. 

Kariérové poradenství se v letošním roce zapojilo do registrace žáků posledních ročníků do programu CONFUSED, 

který na základě vyplnění zájmového dotazníku a registrace do databáze pomáhá žákům s volbou vhodného 

pracovního, nebo studijního zaměření. Žáci zde mohou navštěvovat přednášky na vysokých školách, nebo si sjednat 

setkání s mentory z různých oblastí zájmů a podnikání. 

V průběhu školního roku karierovou poradnu navštěvovali žáci ze všech ročníků na osobní konzultace. Nejčastější 

témata byla následné studium, duální obory, změny zaměření (většinou z prospěchových důvodů), vnitřní motivace 

k dosažení výsledků (pohovory s problémovými žáky), možnosti přivýdělku a seberozvoje. 

 O dalších možnostech sebepoznání a karierního rozvoje se žáci školy dozvídali z e-mailů, které zvaly žáky na různé 

semináře a odborná poradenská sezení pro rozklíčování silných stránek, dovedností a vhodných karierních 

zaměření. Žákům byly rozesílány nabídky k zaměstnání a přivýdělku. Po konzultaci s UOV proběhly různé exkurze 

do firem. Pro zájemce z řad absolventů byly sjednány návštěvy ve firmách, které poptávaly zaměstnance. 

Karierní poradce byl po celý rok v kontaktu s CCV Pardubice a účastnil se různých seminářů a kurzů ke zdokonalení 

dovedností rozklíčování karierních předpokladů.  

 
 

 
PRIMÁRNÍ PREVENCE 

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

kariérový poradce, výchovní poradci a školní metodik prevence. Standardní činnosti školního metodika prevence 

jsou vymezeny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
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poradenských zařízeních. Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a 

poradenské. 

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) a užívání tabákových a nikotinových sáčků. Prevence tohoto rizikového chování je realizována 

především v rámci výuky, v průběhu třídnických hodin, popř. formou besedy s odborníkem na toto téma. Pro příští 

školní rok bude prevenci kouření věnován větší prostor formou na sebe navazujících aktivit (částečně i na 

doporučení ČŠI). Prevenci kouření má jako jeden z hlavních cílů pro školní rok 2022/ 2023 i školní poradenské 

pracoviště. Pro pedagogy byl vytvořen metodický postup (krizový plán proti kouření) k řešení případného kouření 

v areálu školy, na akcích pořádaných školou a na lyžařském a adaptačním kurzu. Součástí krizového plánu je i 

postihování tohoto rizikového chování. Vždy postihu předchází pohovor s pracovníkem školního poradenského 

pracoviště případně s celým týmem školního poradenského pracoviště. 

Školní metodik prevence v průběhu školního roku spolupracoval 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). Ve spolupráci 

s třídními učiteli pomáhal při řešení projevů rizikového chování (převážně šikana v počátečním stádiu). Účastnil se 

pravidelného setkávání metodiků prevence pod záštitou PPP v Ústí nad Orlicí a výjezdního setkání výchovných 

poradců a metodiků prevence v Bělči nad Orlicí. 

V průběhu školního roku byla ze strany školního metodika prevence obnovována databáze spolupracovníků školy 

pro oblast prevence. Aktivity pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování u žáků probíhaly pod 

metodickým vedením školního metodika prevence. Do standardních činností školního metodika prevence také patří 

vedení dokumentace umožňující doložit rozsah a obsah pracovní činnosti.  

Školní metodik prevence se během školního roku zaměřoval na individuální, případně skupinovou práci se žáky s 

obtížemi v adaptaci na školní prostředí, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním, s příslušností k 

jiné kultuře, žijícími v odlišných životních podmínkách. Pomáhal při začleňování žáků do online výuky. Intervence 

byly realizovány především ve spolupráci s třídními učiteli. 

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 školního metodika prevence. V případě zaznamenání či 

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

školním poradenském pracovišti, případně s odborníky ze specializovaných pracovišť. 

V průběhu školního roku byli žáci školy informováni o zásadách bezpečného používání internetu (speciálně o 

chování na sociálních sítích), a to v rámci výuky občanské nauky, respektive základů společenských věd a 

v hodinách informační a výpočetní techniky. 

Adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků proběhly ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí. Hlavním cílem adaptačního 

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

a posílení sociálních vazeb jak mezi žáky, tak mezi žáky a pedagogy. Lyžařský kurz vzhledem k epidemii Covid-19 

tento školní rok proběhl formou denních výjezdů bez noclehu. 

S přesunem výuky do online prostředí minulý školní rok se částečně změnila náplň školního metodika prevence 

v určitých oblastech (práce s třídním kolektivem, záškoláctví, šikana) a bylo nutné ji na nové školní prostředí 

adaptovat (online třídnické hodiny ve spolupráci s třídními učiteli).  
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Specializované studium k vykonávání školního metodika prevence bylo dokončeno dne 9. 6. 2021. Online kurz 

Bezpečně v kyber – rozšířená verze dne 11. 5. 2021. 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. Dále se pravidelně metodik prevence účastní 

setkání metodiků prevence v Pardubickém kraji online formou pod záštitou PPP Ústí nad Orlicí, konference 

Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje a přednášek Mgr. Jaroslava Šejvla, Ph.D. pod záštitou krajského 

metodika prevence. 

 

 

 

 

 
ČINNOST DOMOVA MLÁDEŽE 

 
Jelikož stav žáků se oproti minulému roku výrazně zlepšil, do 1. ročníku přišlo celkem 28 žáků, mohl vychovatel p. 

Pazlar přejít na plný úvazek. 

Na domov mládeže nastoupilo 68 žáků, během prvních dvou měsíců se celkový stav k 31. 10. 2021 ustálil na čísle 

66. Někteří žáci z různých důvodů odešli nebo ukončili studium, oproti tomu někteří přišli ze školy v Litomyšli. 

V 1. ročníku bylo 28 žáků, ve 2. ročníku jen 11 žáků a ve 3. ročníku bylo 18 žáků. V nástavbě nebo 4. ročníku 4 žáci 

a stav žáků ze školy v Litomyšli se ustálil na čísle 5. Z celkového počtu 66 bylo 5 dívek. 

Na Domově mládeže pracovali tři vychovatelé. Žáci byli rozděleni do dvou výchovných skupin. Za každou skupinu 

plně zodpovídal jeden vychovatel. Vedoucí vychovatel přicházel ke skupině, kde měl vychovatel po noční službě. 

Služba na domově začínala v neděli od 17 hodin a končila v pátek v 15 hodin, kdy všichni žáci odjížděli domů. 

Nezletilí žáci dostávali od vychovatele odjezdové knížky, do kterých jim vychovatel psal odjezd z DM. Žáci starší 18 

let nahlašovali odjezd vychovateli. 

Vychovatelé chodili do zaměstnání na odpolední služby od 13  –  22 hodin nebo 15 – 23 hodin. Noční vedlejší služba 

23  –  6 hodin. Dopolední služba 6  – 10 hodin. 

Za měsíc to dělalo 10  –  15 přesčasových hodin. Snažili jsme se o nástup vychovatelky na poloviční úvazek, což se 

nám za celý školní rok z různých důvodů nepodařilo. 

V tomto školním roce neproběhla žádná velká rekonstrukce DM, ale díky ubytování účastníků sportovní akce 

v jarních měsících a tím získání menší finanční částky, mohly být  zrenovovány  kuchyňky. Jelikož žáci chodili do 

školy po celý rok, odpadly práce na DM během koronaviru jako v loňském roce.                  

Žáci se ve volném čase nejvíce zajímají o internet. Přestože zájmem vychovatelů je co nejvíce zapojit žáky do 

zájmové činnosti, většina z nich tráví volný čas u počítačů. Na celém DM je možno se napojit bezplatně na wifi a na 

poschodí B je internet přímo na pokojích a je ve večerních hodinách plně využíván. Žáci, kteří nemají vlastní 

notebook,  mohou využít dvou společenských místností, kde se v každé místnosti nacházejí dva notebooky. 

Dále se žáci v osobním volnu zajímají o sport, přestože zájem není tak velký jako v minulých letech, kdy byla 

tělocvična a venkovní hřiště stále obsazená. V letošním roce se podařilo uspořádat zápas mezi oběma výchovnými 

skupinami. Zápas skončil jednoznačným výsledkem pro II. poschodí, který obdržel sladkou odměnu. Žáci si sami 

vytvořili mužstvo, které reprezentovalo DM proti druhému DM ve Vysokém Mýtě. V zimním období žáci navštěvují 

tělocvičnu, kde se nejvíce hraje florbal a košíková. I v těchto sportech jsme chtěli uskutečnit zápas mezi skupinami, 

ale nenašli jsme u žáků pochopení.  

Největší zájem žáků je o velmi dobře vybavenou posilovnu, která je hojně žáky domova navštěvována. V odpoledních 

hodinách ji využívají dojíždějící žáci, po 16 hodině je plně využívaná ubytovanými. Žáci mladší 18 let mají písemný 
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souhlas rodičů a všichni, kteří do posilovny chodí, stvrzují podpisem, jak se mají chovat v posilovně. Posilovnu si 

žáci udržují sami v pořádku a spolu s vychovatelkou ji také uklízejí.  

V prostorách DM jsou i další místnosti, které žáci ve volném čase navštěvují. Jedná se o místnosti na stolní tenis, 

stolní fotbálek, šipky a biliard. V těchto sportech, vychovatelé uspořádali během roku turnaje pro ubytované žáky. 

Nejlepší jednotlivci obdrželi sladkou odměnu. 

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 neměli s ním problémy.   

Na domově jsou také k dispozici kola, která se využívají k projížďkám do okolí Vysokého Mýta.   

V letošním školním roce se opět uskutečnila spolupráce s druhým DM ve Vysokém Mýtě. V jednání byly zápasy v 

malé kopané, futsalu a florbalu. Žáci si sami vytvořili družstvo na futsal, ale přes velkou snahu některých žáků 

mužstvo na florbal nedali dohromady. Proto se uskutečnily jen zápasy ve futsalu. Zápas na našem hřišti s umělým 

povrchem jsme vyhráli o branku, odvetu u soupeře ve sportovní hale jsme o branku prohráli.  

V letošním školním roce vychovatel na DM organizoval Projektový den, kterého se účastnilo asi 70 žáků. Soutěžilo 

se ve stejných sportech jako při soutěžích na DM.  

Mimo sportu se vychovatelka snažila motivovat žáky a žákyně, aby projevili zájem o výtvarnou činnost, dařilo se jí 

to se střídavými úspěchy. Keramický kroužek se snažil pracovat po celý rok. Žáci mají k dispozici keramickou dílnu, 

kde se nachází keramická pec. Dívky i chlapci vyráběli během roku drobné dekorace na výzdobu DM. V zimních 

měsících vánoční motivy – svícny, vázičky, misky a výrobu adventních věnců. Na projektové dny výrobu keramických 

ptáčků.  

Ve dvou nejvíce oblíbených sportech ve škole měly opět proběhnout dlouhodobé turnaje mezi třídami, které pořádá 

škola spolu s DM. V podzimních měsících se opět uskutečnil turnaj ve futsalu. Odehrálo se jen 14 dní, když po 

absencích jednotlivých tříd ohledně koronaviru se turnaj ukončil. Opět si nejlépe vedla třída KL III.  

V jarních měsících měl proběhnout turnaj ve florbalu, ale učitel tělesné výchovy dlouhodobě onemocněl a hodiny se 

suplovaly nebo odpadly. Učitelé, kteří ve třídách učili a ani žáci jednotlivých tříd neprojevili zájem o uskutečnění 

tohoto turnaje. Což je velká škoda, protože tyto soutěže žáci hodně sledovali a na zápasy se těšili. 

Žáci udržují pořádek na pokojích, společenských místnostech, které si také sami uklízejí. Udržují pořádek také ve 

venkovních prostorách DM. Žáci s vychovatelkou pečují o květiny na DM, starají se o zahradu naší školy, kde zalévají 

rostliny a sbírají odpadky. 

V neposlední řadě plní domov funkci ubytovací pro různé organizace, které projeví zájem o naše ubytování. V 

letošním školním roce se po delší době opět uskutečnil turnaj v kopané ve Vysokém Mýtě pro 12 leté žáky. Na DM 

bylo ubytováno asi 85 žáků a vedoucích z 5 družstev.  
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ČINNOST AUTOŠKOLY 

 

V roce 2021 bylo přijato k výuce a výcviku 57 žáků (14 sk. T, 35 sk. B, 5 sk. C, 3 sk. B, C), kurz dokončilo 48 žáků, z 

toho 19 prospělo u zkoušky z odborné způsobilosti, 8 žáků neprospělo (nemohou nebo nechtějí jít k opravné 

zkoušce), 21 žáků na zkoušku čeká a bude se konat v červenci a srpnu. 3 žáci se vzdali nároku na řidičské oprávnění 

v průběhu výcviku a 6 žáků výcvik zatím nedokončilo. Z předloňského roku (2020) jsou evidováni 4 žáci, kteří nemají 

kurz dokončený. 2 žáci se vzdali nároku na řidičské oprávnění v průběhu letošního roku a 4 žáci s ukončeným 

výcvikem čekají na zkoušku. 

Žáci, kteří řidičské oprávnění chtěli, ho získali, prostor pro zlepšení je v úrovni  znalostí a dovedností žáků u 

závěrečné zkoušky.  
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 
Školní rok 2021/2022 byl opět významně poznamenán pandemii COVID-19, která poznamenala školní rok tím, že 

zasažené třídy zůstávaly v domácí karanténě. Výuka teoretických předmětů probíhala v době karantény distančně, 

ale odborný výcvik bohužel na dálku vyučovat nelze a tak byla u nepřítomných tříd alespoň stanovena denní 45 

minut dlouhá online setkání. Na těchto setkáních se probírali dotazy žáků, debatovalo se o praktickém řešení 

různých oprav a pracovních postupů, učitelé dle tematických plánů uvedli alespoň teoreticky nová témata a jejich 

úskalí. Učitelé odborného výcviku po dobu nepřítomnosti žáků prováděli údržbu a opravy strojů a zařízení, prováděli 

zakázky a úklid všech prostor a přípravu na osazení nového vybavení do kompresorovny. Po možnosti účastnit se 

odborného výcviku, byla pozornost zaměřena hlavně na dokončení svářečských kurzů a příprava na závěrečné 

zkoušky závěrečných ročníků, u všech žáků potom na doplnění chybějících témat v odborném výcviku. Bylo 

realizováno doučování žáků v oborech Automechanik, Opravář zemědělských strojů, CNC, Strojní mechanik a 

nástrojař. Žáci vyšších ročníků se v průběhu školního roku účastnili odborných praxí u vybraných partnerských firem 

a různých dovednostních soutěží a vzdělávání. Závěrečné zkoušky nebyly v tomto roce nijak zkráceny, nebo 

upraveny a pořadí žáků na zkouškách bylo u jednotlivých oborů dáno abecedně. Prováděné závěrečné zkoušky byly 

konány dle jednotného zadání. 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 je 
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současně vyučován 3. 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, případné 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 13 učitelů odborného výcviku na plný úvazek, 1 učitel odborného výcviku pracující 

na dohodu, který nahrazuje chybějícího učitele odborného výcviku a 1 zástupce ředitele zajišťuje odborný výcvik u 

maturitních 1. ročníků. Všichni učitelé odborného výcviku jsou odborně způsobilí, doplňkové pedagogické minimum 

mají nově příchozí učitelé již úspěšně dokončeno. 

 

Materiálně technické zabezpečení  

Objekt dílen prošel před několika lety rekonstrukcí, především za účelem energetických úspor. Jedná se o zateplení 

celého objektu, výměny vytápění, oken a vrat. Po předloňské větší modernizaci vybavení byly v loňském školním 

roce dokoupeny jen drobnosti na dovybavení jednotlivých pracovišť. Od ŠKODA AUTO nám byl také prodloužen 

přístup do elektronických dílenských příruček pro vozidla Škoda na další rok a poskytnuty motory a převodovky pro 

výuku automechaniků. V letošním roce jsme od ŠKODA AUTO získali celkem 5 vozidel s různou výbavou a 

motorizací a to, 2x Škoda Kodiaq, 1x Škoda Octavia, 1x Škoda Karoq a 1x Škoda Enyaq finder edition. Od společnosti 

IVECO Czech Republic Vysoké Mýto nám bylo věnováno za realizaci soutěže odborných dovedností v oboru 

Mechanik opravář motorových vozidel  účelových 50 000,- Kč. Je dovybavována učebna CNC novým zařízením, 

především 3D tiskárnami a dalšími přístroji, především z oboru elektro. Byla realizována také nová úsporná 

kompresorovna s úpravou vzduchu včetně nových rozvodů vzduchu pro celou dílnu, která byla zastaralá a hrozila 

zde havárie především kompresorů. V průběhu roku bylo pořízeno a dodáno nové vybavení dílen za téměř 600 tis. 

Kč z projektu I-KAP II. Mezi nejzásadnější kusy patří nový mycí box na stříkací pistole, skladovací, strojní a 

pneumatické vybavení pro lakovnu, dvousloupový hydraulický zvedák pro opraváře zemědělských strojů a spousta 

drobného nářadí pro práci na vozidlech.  Z prostředků školy bylo pořízeno Aku ruční nářadí na pracoviště 

automechaniků a opravářů zemědělských strojů. Strojní obory získaly vybavení pro obrábění. Vybavení v hodnotě 

250tis. Kč pořízené z prostředků Nadace Velux tzv. EDU-grant přešlo v tomto roce po splnění všech smluvních 

podmínek a odevzdání požadovaných materiálů do vlastnictví školy.  
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Učební pomůcky věnované spol. ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, a.s. 
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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, tradičního Autosalonu  a Technohrátek . Ve Vysokomýtském zpravodaji se  škola 

pravidelně  prezentuje  a širokou veřejnost informuje o novinkách, které se ve škole udály. V denním tisku a rozhlase 

jsou uveřejňovány reportáže z naší školy. Jsou natáčena videa se zaměřením na jednotlivé obory a tato videa jsou 

umísťována na sociálních sítích. Škola se účastnila i několika dnů otevřených dveří u partnerských zemědělských 

družstev, kde byly prezentovány vyučované obory formou workshopů s našimi žáky. V rámci prezentace školy byly 

v prvním pololetí realizovány hodiny pracovního vyučování se ZŠ Jiráskova pro 9. ročníky. Tato aktivita byla bohužel 

narušena pandemií. Pro spádové školy byly v rámci I-KAP II realizovány zážitkové dny, na kterých si žáci vyzkoušeli 

různé obory na vlastní kůži. Společnost Iveco v průběhu školního roku zveřejnila v periodiku Karosář několik článků 

o škole a našich oborech.  

 

Autosalon 2021 



 
 

17 
 

 
Řemeslo doma II 

 
Sodomkovo léto 2021 
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TECHNOhrátky 2021 

 
Soutěže žáků SŠ 
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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 v 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. K prohloubení spolupráce je využíván i nový traktor autoškoly a to jak pracovně, tak i 

jako poutavá atrakce na akcích pro veřejnost. ŠKODA AUTO a.s. poskytuje škole vozidla jako učební pomůcky a 

motory na výuku žáků. V rámci spolupráce škola pro firmy vzdělává pracovníky, především svářeče a zajišťuje pro 

ně periodické zkoušky. Na příští školní rok se připravuje prohloubení  spolupráce se společností Autoklub Vysoké 

Mýto. 

 

Soutěže 

V únoru proběhlo školní kolo soutěže Autoopravář Junior, soutěžili Automechanici, Karosáři a Lakýrníci. Postupující 

žáci se následně utkali v Krajském kole, které proběhlo v měsíci březnu. Z krajského kola do Celostátního finále 

soutěže nám postoupili soutěžící ve dvou oborech a to Karosář a Lakýrník. Soutěžící školu reprezentovali 

v dubnovém finále s dobrými výsledky. 
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V dubnu se žákyně druhého ročníku oboru Čalouník zúčastnily Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí, 

které se konalo v Brně. Zde naše žákyně nabíraly zkušenosti na příští ročník soutěže a bojovaly se staršími soupeři. 

Žáci oboru Opravář zemědělských strojů se vydali na Soutěž Jízda zručnosti a soutěže odborných dovedností 

Opravářů zemědělských strojů. 

V květnu proběhla na naší škole pod záštitou společnosti IVECO Czech Republic soutěž  Automechaniků 

v praktických a teoretických dovednostech. Této soutěže se účastnilo 6 soutěžících z 3 škol a naši žáci obsadili 

první a druhé místo. 

 

Další vzdělávání - školení 

Michal Burian – Kvalifikační studium pro ředitele škol, NPI 

Adam Risler – Studium pedagogiky CCV Pardubice 

František Žaba – Studium pedagogiky CCV Pardubice 

Pavel Hakkel, Ing. Ladislav Khorel, vybraní žáci K3, L3 – Exkurze do školícího centra Inter Action 

Pavel Hakkel, žáci L21 – Exkurze do moderní lakovny BTTO s.r.o. 

Jaroslava Trnková, Monika Blažková žáci Č2 – Exkurze do výroby firmy C.I.E.B. Brandýs nad Orlicí 

Eduard Haselmann, žáci K3 – Exkurze do servisu Horimex cars Vysoké Mýto 

Milan Navrátil, Milan Říha, žáci O3 – Exkurze do firmy MORAS Moravany, Farma Trusnov 

Milan Navrátil, Milan Říha, žáci O3 – Exkurze Agrometal 

Petr Brandýský, Pavel Hakkel, žáci L3 – Exkurze s přednáškou Lakovna IVECO Czech Republic 

 
 

DOTACE – ODBORNÝ VÝCVIK 
 
Ve školním roce 2021-2022 SŠT Vysoké Mýto zažádala o dvě dotace - jeden příspěvek od kraje a jeden grantový 
program. 

Příspěvek poskytnutý z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2021.  

Pardubický kraj poskytl prostředky na nadané žáky a podporu kroužků ve výši 20 000 Kč. Realizace proběhla v roce 

2021. Za poskytnuté finance byly pořízeny materiály pro 3D tisk a fólie pro plotter, které jsou využívány 

k prohloubení vědomostí a dovedností v oblasti konstruování výrobků zejména u maturitních oborů. 

 

Projekt EDUgrant z nadace VELUX, Praktická učebna moderních výrobních, signalizačních, ochranných a měřících 
zařízení 

EDUgrant poskytl SŠT na základě vypracované žádosti o pomůcky a plánu využití vybavení v hodnotě cca 

250 000Kč. Toto vybavení je po dobu 1 roku zapůjčeno, při dodržení všech podmínečných bodů smlouvy přejde 

zapůjčené vybavení do majetku školy. V průběhu školního roku 2021-2022 jsme splnily všechny požadavky a 

svěřený majetek přešel do vlastnictví školy. 

 

Nábor žáků, Aktivní pomoc učitelů OV první polovina roku 2021 

Součástí strategie SŠT náborů v roce 2021 jsou osobní konzultace s uchazeči. O konzultace byl velký zájem a 

aktivně se zapojila většina UOV. Maturitní obory pokryl pan Brabec a Pištora, Opraváře motorových vozidel Risler, 

Žaba, Říha, Opraváře zemědělských strojů Navrátil, Burian, obor Čalouník paní Trnková, obor Lakýrník pánové 
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Brandýský, Hakkel. O strojírenské obory a obor Karosář se starali pánové Haselmann a Pravec. Prohlídky vedl pan 

Burian. 

 

Návštěvy žáků ZŠ 
 
 
 
 
 
 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA ÚSEKU TEORETICKÉ VÝUKY 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 absolvovali vzdělávání dle plánu vzdělávání a dle aktuální 
nabídky. 

Bc. Monika Blažková 
Studium pedagogiky CCV Pardubice 
3E Engineering Praha: Základní školení Solidworks  
Webinář – Socioklima 
Školení týmů I-KAP II 
Setkání metodiků prevence a výchovných poradců 
 
 
 
Mgr. Milena Braiková 
Webinář Posilování psychické odolnosti a pozitivního postoje  
Studium pro výchovné poradce, Univerzita palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního 
vzdělávání 
Webinář - Socioklima 
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Mgr. Iva Hesová 
Konzultační seminář k hodnocení písemné práce z cizího jazyka 
Konzultační seminář k hodnocení písemné práce z cizího jazyka žáků s PUP 
Konzultační seminář maturitní didaktický test z cizího jazyka 
Metodický seminář k učebnici Focus 1+2 
Seminář O emočním vývoji mozku dětí 
Webinář Jak na zlobivého žáka 
 
Ing. Iva Jelínková 
3E Engineering Praha: Základní školení Solidworks  
Online výuka s využitím sdílených tabulí: Google Jamboard a Meet (8 hodin) 
Vzdělávání pedagogů (DVPP) / Studium pro koordinátory ŠVP 250 (MSMT-11537/2020-3-261)  
3E Engineering Praha: Novinky Solidworks 2022 
Školení týmů I-KAP II 
 
Ing. Ladisla Khorel 
3E Engineering Praha: Základní školení Solidworks  
Školení týmů I-KAP II 
 
Ing. Dušan Kukla 
Studium pedagogiky CCV Pardubice 
 
Ing. Jiří Jílek 
3E Engineering Praha: Základní školení Solidworks  
Školení týmů I-KAP II 
 
Mgr. Věra Soušková 
Konzultační seminář k hodnocení písemné práce z cizího jazyka 
Metodický seminář k učebnici Focus 1+2 
Seminář Jednoho světa na školách – dokumentární filmy do výuky angličtiny (Mgr. Soušková) 
 
Mgr. Iva Suchánková 
Metodický seminář k učebnici Focus 1+2 
Seminář Výuka slohu všemi smysly 
 
Mgr. Tomáš Valenta 
Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje 
Právní odpovědnost RCH 
Vedení třídnických hodin 
Setkání metodiků prevence  
Setkání metodiků prevence a výchovných poradců 
Webinář - Socioklima 
Školení I-KAP II matematická gramotnost 
 
Mgr. Martina Víšková 
Studium pedagogiky CCV Pardubice 
3E Engineering Praha: Základní školení Solidworks  
Školské právo – AK Vrajík 
Webinář - Socioklima 
Webinář Pracovní doba ve školství 
Webinář Profesní průprava zástupců ředitele 
Webinář Aktuální stav školské legislativy 
Webinář Registr smluv 
Školení I-KAP II čtenářská gramotnost 
 
 
 

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE PRO ŽÁKY, SOUTĚŽE  
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V období 22. – 24. září 2021 se uskutečnil adaptační kurz pro žáky prvních ročníků tříd A1, KČL1, ME, OZ1 a ST1 

v Tramtáryji v Horním Jelení. Ve stejném místě se uskutečnil také adaptační kurz v období 5. – 6. října 2021 pro 

žáky nástavbového třídy NS1. Žáci si užili společné sportovní aktivity a hry na stmelení kolektivu. Oba adaptační 

kurzy dopadly velice dobře a byli i pozitivně hodnoceny žáky. Dne 2. 11. 2021  se konaly tradiční Technohrátky , žáci 

také navštívili kino v Chocni a Litomyšli. Žáci spolu s vyučujícími  shlédli na film Zátopek. Žáci také absolvovali 

několik sportovních akcí v 2. pololetí. V únoru absolvovali lyžařský kurz. V jarních měsících se  zúčastnili  airsoftu, 

minigolfu, turistického výletu v okolí Vysokého Mýta, jízdy na kolech a v neposlední řadě byl 28. 06. 2022 uspořádán 

sportovní den v areálu školy.  

 

 

Technohrátky – 2. listopad 2021 
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Tramtáryje  září /říjen 2021- Adaptační pobyt žáků 1. ročníků 
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Lyžařský kurz únor 2022 

 

 

 
 
 



 
 

26 
 

HODNOCENÍ PRÁCE KOMISÍ 
 

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

 
Předmětová komise humanitních všeobecně vzdělávacích předmětů a tělesné výchovy začala pracovat ve složení: 

Mgr. Braiková (CJL), Mgr. Faltysová (SCJ), Mgr. Hesová (ANJ, SAJ), Mgr. Hynek (DEJ), Mgr. Suchánková (ANJ, CJL, 

OBN), Mgr. Smrček (TEV). Vzhledem k personálním změnám v pedagogickém sboru se členkou komise později 

stala Ing. Smrčková (OBN/ZSV, CJL), Ing. Jiskrová (OBN) a Ing. Štěpánek (ANJ), kteří převzali předměty vyučované 

Mgr. Suchánkovou.  

Od 1. května 2022 výuku českého jazyka a literatury ve studijních oborech převzal Mgr. Žampach.  Výuku za 

dlouhodobě nemocného Mgr. Smrčka převzal Bc. Mayer a Bc. Drbohlavová. V červnu 2022 byla novou předsedkyní  

komise zvolena Mgr. Hesová. Po většinu školního roku výuka probíhala již standardně, i když byla provázena 

vysokou nemocností jak žáků, tak i učitelů. Zejména  v prvním pololetí  se  po přechodnou dobu žáci některých tříd 

vzdělávali distančně nebo výuka probíhala hybridně.  

I přes dlouhodobou  nemoc Mgr. Smrčka se  podařilo zajistit pod vedením Bc.Mayera a Bc. Drbohlavové zajímavé 

sportovní aktivity pro žáky školy. Lyžařský kurz pro žáky 1. ročníků se rovněž podařilo zrealizovat pod vedením 

vedoucího kurzu J. Pravce. . Žáci při sportovních akcích absolvovali požadovaný počet hodin  tělesné výchovy, který 

jim pedagogové zpestřili pobytem v přírodě, lyžováním, jízdou na kolech, airsoftem, míčovými hrami  a dalšími 

sportovními disciplínami. 

 

                                      
 

 

1. Pedagogická činnost 

• Stanovení základních požadavků výuky v tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech a v 

nástavbovém studiu pro školní rok 2021/2022 tj. vypracování tematických plánů dle platných ŠVP pro jednotlivé 

humanitní všeobecně vzdělávací předměty - český jazyk a literatura, seminář z českého jazyka (pro 1. - 4. ročník) 

studijních oborů a pro oba ročníky nástavbového studia), anglický jazyk, seminář z anglického jazyka (pro 4. ročník 

studijního oboru a 2. ročník nástavbového studia), občanská nauka / základy společenských věd, dějepis a pro 

tělesnou výchovu.  

• Sestavení plánu exkurzí, kulturních a sportovních aktivit, které by přispěly k obohacení výuky. 
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• Hromadný nákup učebnic pro výuku anglického jazyka v maturitních i učebních oborech (Maturita Focus 

2  pro 1. ročník studijních oborů a nástavbového studia, Maturita Activator pro koncové ročníky maturitních oborů 

z vydavatelství Pearson (přes společnost Bohemian Ventures), pro 1. ročníky učebních oborů nově učebnice Focus 

1 (opět přes společnost Bohemian Ventures) a Job Matters – Car Mechanics pro 3. ročník oboru Automechanik a 

Opravář zemědělských strojů z vydavatelství Fraus. Žáci třetích ročníků ostatních učebních oborů využívali ke 

studiu odborného jazyka speciálně zpracované pracovní listy. 

• 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). 

• 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) a realizace konzultací. 

• Vzájemné náslechy v hodinách. 

• Doučování žáků v rámci projektu Pardubického kraje I-KAP II a Národního plánu doučování. 

• Aktualizace pracovních listů z českého jazyka pro ústní zkoušku (profilová) ve školním roce 2021/2022 

v souladu s Katalogem požadavků stanovených společností CERMAT a v souladu s požadavky MŠMT. 

• Tvorba nových monotematických pracovních listů pro ústní zkoušku z anglického jazyka (profilová) pro 

školní rok 2021/2022 v souladu s Katalogem požadavků stanovených společností CERMAT a v souladu 

s požadavky MŠMT. 

• Spoluúčast na náboru žáků pro školní rok 2022/2023 – Přehlídky středních škol a Dny otevřených dveří 

v SŠT Vysoké Mýto. 

• Vedení distanční, popř. hybridní výuky v období, kdy tento stav situace vyžadovala. 

• Vypracování a zveřejnění hodnotících kritérií pro ústní zkoušku a písemnou práci z českého a anglického 

jazyka. 

• Zajištění průběhu společné / profilové části maturitní zkoušky v květnu a v červnu - hodnotitelské aktivity 

učitelů. 

• Příprava opravných a dodatečných zkoušek z českého jazyka a anglického jazyka, občanské 

nauky/základů společenských věd a tělesné výchovy, které byly stanoveny na srpen 2022. 

 

2. Správa kabinetů / učeben a doplňování pomůcek 

• Do jazykové učebny byly zakoupeny následující pomůcky: 

-  nástěnná mapa Kanady včetně 15 ks malých map pro žáky 

- 14 titulů zjednodušené anglické četby do anglické knihovny 

- karty k procvičování gramatiky Fun Cards: Passive Voice / Reported Speech  

- konverzační karty Home Talks: Holidays / Sports and Free Time 

• Do kabinetu českého jazyka byly zakoupeny 2 ks učebnice Nová literatura 

• Do kabinetu anglického jazyka byla zakoupena příručka English Vocabulary 

 in Use – elementary 
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3. Exkurze, kulturní a sportovní soutěže a další aktivity pro žáky 

• Září 2021 – realizace adaptačního kurzu pro první ročníky studijních a učebních oborů  

• Únor 2022 - lyžařský zájezd pro 1. ročníky 

• Duben 2022 – památky Vysokého Mýta – pro první ročníky 

• Duben 2022 – filmové představení/dokument Zatracená práce v rámci projektu Jeden svět na školách  

• Květen 2022 – přednáška a následná beseda se zástupci Úřadu práce 

• Červen 2022 – celoškolní sportovní dny 

• Červen 2022 – třídní výlety  

 

 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Mgr. Braiková pokračovala ve studiu pro výchovné poradce na Pedagogické fakultě UP Olomouc 

• Září 2021 – metodický seminář k nové učebnici Focus 1 + 2 (Mgr. Hesová, Mgr. Soušková, Mgr. Suchánková)  

• Říjen 2021 – konzultační semináře k hodnocení písemné práce z cizího jazyka 

               (Mgr. Hesová, Mgr. Soušková) 

• Listopad 2021 – konzultační seminář k hodnocení písemné práce z cizího jazyka žáků s PUP (Mgr. Hesová) 

• Listopad 2021 - seminář Výuka slohu všemi smysly (Mgr. Suchánková) 

• Listopad 2021 – online seminář Jeden svět na školách – dokumentární filmy do výuky angličtiny (Mgr. Soušková) 

• Prosinec 2021 – seminář o emočním vývoji mozku dětí (Mgr. Hesová) 

• Leden 2022 – webinář Posilování psychické odolnosti a pozitivního postoje (Mgr. Braiková) 

• Březen 2022 – webinář Jak na zlobivého žáka (Mgr. Hesová) 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ 

Komise pracovala ve složení: 

Předseda: Mgr. Tomáš Valenta 

Členové:  Mgr. Alena Altová , Mgr. Antonín Hron, Ing. Jiří Jílek, Ing. Dušan Kukla, Ing. Romana 

Pacetti, Ing. Štěpánka Řezníčková, Ing. Olga Smrčková, Ing. Jaroslava Tmejová 

 
Za školní rok 2021 / 2022 se komise sešla celkem čtyřikrát prezenční formou s možností připojení online v Teams.  

Komise se zabývala těmito oblastmi: 

1) forma a průběh výuky, 

2) evaluace výsledků vzdělávání, 

3) příprava žáků k didaktickému testu z matematiky, 

4) forma a struktura cvičení z matematiky, 

5) úprava ŠVP, 

6) nákup vhodných učebnic matematiky pro učební a maturitní obory, 

7) vyhodnocení úspěšnosti u didaktického testu z matematiky. 

Z důvodu velké diference v učebních předpokladech bude nutné pro příští školní rok (2022 / 2023) klást větší důraz 

na zpětnou vazbu při probírání nového učiva v návaznosti na předchozí učivo a učivo více diferencovat, aby 

nedocházelo k deprivaci, která je pak brzdou pro další vzdělávání. Dále bude nutné zvýšit úspěšnost u didaktického 

testu z matematiky v oboru provozní technika (nástavbové studium). U třídy NS II byla úspěšnost 33% a pro srovnání 

u třídy ME IV 100% a u maturitní zkoušky jako celku. Pro zvýšení úspěšnosti komise doporučila i nadále pokračovat 

ve cvičeních z matematiky v každém ročníku studijních oborů (čtyřleté studium a nástavbové studium).  

Škola se zapojila do projektu I-KAP II – Předčasné odchody ze vzdělávání, který je spojen i s doučováním a má 

zamezit případnému studijnímu neúspěchu a předčasnému odchodu žáků bez dokončení vzdělávání. Doučování 

probíhalo v předmětech matematika a fyzika. Probíhá projekt I-KAP II – Matematická gramotnost, který má zlepšit 

výsledky vzdělávání v učebních oborech. Součástí projektu je vzdělávání garanta za školu (mentora) a týmu 

zapojených pedagogů v nových přístupech a metodách při výuce matematiky. Komise doporučuje využívání 

didaktické analýzy a metody AAA při tvorbě příprav na vyučovací hodiny. Žáci zapojení do matematické gramotnosti 

byli víceúrovňově testování na matematické dovednosti a kompetence. 

Komise doporučila vytvořit přírodovědnou učebnu s aktualizovaným portfoliem vhodných pomůcek a učebnic. 

V rámci mezipředmětových vztahů posílit spolupráci s učiteli odborných předmětů a s učiteli odborného výcviku. 

Předměty FYZ, MAT, CHE, CAP a ZEB, byly vyučovány v souladu s ŠVP ve všech třídách. Proběhla revize ŠVP u 

všech oborů. Exkurze proběhly pouze v rámci odborných předmětů. 

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

ICT 

Komise pracovala ve složení: 

Předseda: Mgr. Michal Hynek 

Členové: Ing. Iva Jelínková, Ing. Jitka Jiskrová, MBA, Ing. Štěpánka Řezníčková, Mgr. Martina Víšková 
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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 2021/2022 

• zpracování tematických plánů na základě platných ŠVP, kontrola jejich plnění a aktualizace 

• výměna pedagogických zkušeností, sjednocení klasifikačních kritérií, využití mezipředmětových 

vztahů 

• výuka dle platných aktualizovaných ŠVP 

• využívání vytvořených digitálních učebních materiálů ve výuce 

• konzultace pro studenty k přípravě projektů na praktickou maturitní zkoušku 

• zajištění průběhu maturitní zkoušky (květen/červen 2022) 

• realizace výuky předmětů EKO a IKT pomocí aplikace MS Teams v době distanční výuky 

jednotlivých tříd 

• realizace školení na užívání informačního systému školy Škola Online 

 

 

 

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, Youtube a Instagramu 

• pořízení nové ICT techniky (notebooky) 

• průběžné využívání software z licenčního programu Microsoft Enrollment for Education 

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

Office) 

• využívání systému Office 365 k hlavní interní komunikaci ve škole 

• nasazení konstrukčního SW Solidworks do výuky studijních oborů 

• pokračování ve využívání grafického manuálu školy pro prezentaci a propagaci školy, který byl 

zpracován agenturou Než zazvoní 

• realizace nové 3D prohlídky školy na platformě Matterport a realizace propagačních 

videomateriálů školy 

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

využívaného SW 
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3. Organizace exkurzí a odborných praxí, účast na seminářích 

• realizaci návštěvy Parlamentu ČR ve třídě NS2 v rámci předmětu EKO 

• realizace seminářů s Pardubickým podnikatelským inkubátorem P-PINK v rámci předmětu EKO 

• realizace seminářů ve spolupráci s Úřadem práce v rámci předmětu EKO 

• seznámení žáků s portálem Kraje pro bezpečný internet v rámci předmětu IKT 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 

 
Komise pracovala ve složení: 

Předseda: Ing. Khorel Ladislav 

Členové:  Bc. Monika Blažková  Ing. Miroslav Bodlák   

Ing. Iva Jelínková   Ing. Jiří Jílek 

Mgr. Antonín Hron         Ing. Vojtěch Novotný 

Mgr. Hron Antonín                Ing. Josef Strnad 

      Ing. Martin Štěpánek  Mgr. Tomáš Valenta 

    
Ve školním roce 2021–2022 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. Členové komise připravili a vybrali zkušební maturitní otázky pro třídy 

STME IV, NS II. Žáci se zúčastnili exkurze zemědělských strojů, návštěvy technického muzea v Praze a návštěvy 

Škoda auto Mladá Boleslav. Konstatujeme, že úkoly byly v jednotlivých bodech splněny. Pro žáky odborných 

předmětů byl do školních počítačů nainstalován nový 3D program Solidworks.  
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE OBORU MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 
Komise pracovala ve složení:  Ing. Iva Jelínková,  

Ing. Martin Štěpánek,  

Václav Brabec 

 

Školní rok 2021 – 2022 byl ještě ve svém úvodu poznamenán pandemií onemocnění Sars-CoV-2, nicméně pouze 

časově krátkými výpadky ve výuce a po prvním pololetí se situace již naprosto zklidnila. Intenzita výuky všech 

ročníků maturitních oborů nabyla svého obvyklého tempa a náročnosti. Proto lze s radostí konstatovat, že 

závěrečné praktické maturitní zkoušky oboru mechanik strojů a zařízení skončily s celkovým průměrem 2,1, když 

těchto zkoušek se zúčastnilo jedenáct ze třinácti žáků oboru. I v ostatních ročnících bylo patrné zlepšení jak 

v teoretických znalostech, tak i praktických dovednostech. Tento trend je zřetelný i na mírně klesajícím průměrovém 

výkonu třídy – ME I - první pololetí 2,81, druhé pololetí 2,77. ME II první pololetí 2,73, druhé pololetí 2,68. Pouze u ME 

III došlo ke zhoršení z 2,18 na 2,25. Stávající třídy ME I a ME II mají deklarovanou predikcí pro první pololetí školního 

roku 2022 – 2023 - průměr 2,5 a méně, a třída ME III 2,0 a méně.  
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Vybavenost učebny CNC 

Učebna CNC byla dovybavena již čtvrtou 3D 

tiskárnou systému FMD (Fused Deposition 

Modeling) čím bylo završeno dvouleté úsilí o 

vytvoření plnohodnotného pracoviště 3D 

modelování, zpracování a tisk. Neboť to co je ve 

vyspělém světě již normou, v České republice je 

masivní, komerční 3D tisk stále ještě jistým 

exotickým způsobem produkční výroby. Součástí 

3D parku jsou od roku 2021 i dvě SLA tiskárny, aby 

žáci byli seznámeni i s jinými možnostmi 3D tisku. 

V následujícím školním roce bude naše snaha zaměřena na obnovu stávajícího strojního parku, zejména na výměnu 

dnes již morálně a technologicky zastaralých CNC soustruhů a v dalších krocích obměna frézek. Naším cílem je 

vytvořit moderní pracoviště kde žáci získají komplexní vědomosti o problematice, programování a obsluze 

moderních CNC strojů. 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE OBORU AUTOMECHANIK A OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 

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. 

Žáci třetího ročníku  oboru opravář zemědělských strojů navštívili akciovou společnost Moras Moravany, Agrotec 

Hustopeče, provoz Svitavy. Žáci prvního ročníku konec školního roku zakončili výletem na dva dny na kolech do 

Toulovcových maštalí.  Závěrečné zkoušky oboru automechanik a opravář zemědělských strojů dle jednotného 

zadání  proběhly v období od 9. 6. 2022 do 27. 6. 2022. Ke zkouškám oboru automechanik bylo připuštěno 10 

žáků, všichni závěrečnou zkoušku složili. Ke zkouškám oboru opravář zemědělských strojů bylo připuštěno 14 

žáků. Bohužel šest žáků nezvládlo písemnou zkoušku, čtyři neuspěli u praktické zkoušky, a jeden žák nesložil 

ústní zkoušku. Úspěšně závěrečnou zkoušku absolvovalo šest žáků. 

U oboru automechanik tři žáci ukončili studium  s vyznamenáním. U oboru opravář zemědělských strojů jeden 

ukončil studium  s vyznamenáním.  
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE OBORU ČALOUNÍK 

Schválením metodického plánu jsme zahájili školní rok 2021-2022. Po úspěšném náborů žáků ZŠ do prvního 

ročníku nastoupilo 5 žáků a ve druhém ročníku studovalo 10 žáků. 22. - 24. 9. 2021 se uskutečnil adaptační kurz v 

Horním Jelení pro první ročníky. 22. 3. 2022 jsme byli na exkurzi v Brandýse nad Orlicí ve firmě C.I.E.B. podívat se 

na výrobu sedadel do autobusů a speciálních vozidel. Žáci absolvovali odborné praxe u našich smluvních 

společností, např. IVECO Czech Republic,  

SOFA DESIGN, s.r.o. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE OBORU KAROSÁŘ 

 

Školní rok 2021/2022 probíhal dle učebního a tematického plánu. Metodická komise se scházela a řešila vzniklé 

problémy. Dosažené výsledky odpovídají schopnostem žáků. 

Žáci se zúčastnili plánovaných exkurzí: IVECO Czech Republic Vysoké Mýto  a Slévárna Ing. Mlejnek. 
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Z těchto exkurzí si žáci odnesli poznatky z provozů a rozšířili si rozhled s možností využití získaných poznatků v 

praxi. 

Zlatý pohár LINDE se letos nekonal.. 

Dva naši žáci reprezentovali školu na soutěži autoopravář JUNIOR v Ústí nad Orlicí. 3. místo obsadil Leoš Brichta, 

a tak postoupil do celostátního kola, které se konalo v Mladé Boleslavi, kde v tvrdé konkurenci obsadil krásné 4. 

místo. 

Závěrečné zkoušky pro 3. ročník probíhaly ve dnech 8. - 23. 6. 2022. Všichni žáci při závěrečných zkouškách uspěli. 

Výsledky byly průměrné z důvodu pandemie. Učitelé odborných předmětů připravili ZZ dle požadavků kladených na 

obor karosář. 

Metodická komise konstatuje, že se opět zlepšilo vybavení pracovišť. 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  

Členové komise: Mgr. Hron Antonín ,  Hakkel Pavel 

                                   
Členové metodické komise se sešli v přípravném týdnu, aby vytvořili metodické plány výuky. 

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, který se proběhl 

v Mladé Boleslavi. Naši školu reprezentoval Lukáš Havlíček, který obsadil osmou příčku. 
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Jako vždy bylo hlavním úkolem členů metodické komise připravit žákům podmínky k absolvování závěrečných 

zkoušek. V měsíci dubnu předala metodická komise návrh zadání závěrečné zkoušky. Byla vybrána témata a 

předána ke  schválení vedení školy. Ústní a písemnou zkoušku připravil pan Mgr. Antonín Hron, praktickou zkoušku  

pan Petr Brandýský a Pavel Hakkel. 

Závěrečných zkoušek se zúčastnilo v řádném termínu patnáct žáků. Tři žáci nebyli klasifikováni, a tudíž nebyli 

připuštěni ke zkouškám v řádném termínu. Jeden žák přerušil studium v průběhu roku. Závěrečné zkoušky byly 

dobře připraveny a žáci prokázali své znalosti, které získali během studia na naší SŠT, servisech a také na praxi v 

podniku IVECO Czech Republic, se kterým naše škola úzce spolupracuje. Pochvala patří žákům Filipiové Elišce, 

Havlíčkovi Lukášovi, Lorencovi Ladislavovi, Oboleckému Dominikovi a Souškovi Janovi, kteří vykonali závěrečné 

zkoušky s vyznamenáním.    

Členové metodické komise se podíleli na přípravách a průběhu různých rekvalifikačních kurzů, školení a zajišťovali 

s vedením SŠT 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 

 
Metodická komise ve složení Jaroslav Pravec, Václav Pištora, Miroslav Kajzrlík, Michal Burian  a Ing. Vojtěch 

Novotný 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  –  rejsek, strojní 

mechanik  –  kružidlo.   Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech 9.6. - 21. 6. 2022. Ke zkoušce nebyl připuštěn jeden 

žák a při závěrečné zkoušce neuspěli dva žáci.. 

 
 

STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Ve školním roce 2021 – 2022 bylo kvůli pandemii nemoci Covid-19 mnoho úskalí při plnění cílů ŠVP. V průběhu 

prvního pololetí pravidelně třídy odcházely na distanční výuku. Kvůli nařízené karanténě z KHS museli některé třídy 

na distanční výuku opakovaně. Distanční výuka je složitá pro žáky i učitele. Na distanční výuce nemohou vyučující 

použít praktické ukázky nebo se více individuálně věnovat žákům při řešení problému. Hlavní úkol po příchodu žáků 

z distanční výuky důležité, aby učitelé vysvětlili látku na praktických příkladech. Učitelé odborného výcviku při 

distanční výuce se žáky probírali teoretický postup při práci, který pak žáci využili po návratu do školy. Nemoc a 

karanténa se nevyhnula ani učitelům. Při jejich absenci byly hodiny nahrazovány jinými předměty. Od začátku 

školního roku bylo žákům nabízeno doučování, které bylo pro žáky velkým přínosem. Nejvíce bylo využíváno žáky 

maturitních tříd a zejména u maturantů. Žáci učebních oborů využívali doučování především u odborných předmětů 

a praktické výuky. ŠVP bylo během školního roku naplněno a se žáky byla probrána potřebná látka ve všech 

předmětech. Ke konci školního roku byl rozvrh upraven tak, aby žáci splnili potřebné cíle vzdělávání. Žáci při 

sportovních akcích školy splnili i hodiny tělesné výchovy, a navíc zábavnou formou. Žáci si vyzkoušeli pobyt v 

přírodě, lyžování, jízdu na kolech, airsoft a různé sportovní disciplíny při sportovním dni. 

 



 
 

39 
 

ÚDAJE O PROVEDENÝCH INSPEKCÍCH ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 

Ve školním roce 2021/2022 byla ve dnech   7.- 10. března 2022 provedena Českou školní inspekcí inspekční činnost, 

která byla zaměřena na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, včetně hodnocení 

naplňování školního vzdělávacího programu. 

 

 
 

 
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 svářečskou školu jsou v tomto prostoru umístěny 2 pojízdné svařovací autogenní 

soupravy , 1+1 x 4 plné láhve stálých svařovacích souprav pro svařování plamenem , 10 svařovacích aparátů v 
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ochranné atmosféře CO 2 ,1 sifonová lahev CO2 ,1 láhev pro svařování v ochranné atmosféře argonu - evos a 4 

náhradní tlakové láhve .   Skutečné množství jednotlivých lahví musí být evidováno na vrátnici . 

 

El. energie: 

380 V – hlavní vypínač celého objektu je v trafostanici. Jednotlivé části lze vypnout v rozvodně 2. NP školní části, 

kotelny a dílenské části. 

 

Hasící látky 

Po objektu školy jsou rozmístěny přenosné hasicí přístroje a nástěnné hydranty C 52 v dílnách a D 25 v ostatních 

prostorách na podestách schodišť nebo v těsné blízkosti schodišť. V následných podlažích nad sebou. Na ulici 

Mládežnická v chodníku na druhé straně je podzemní hydrant. 

 

Pro prevenci a případ požáru jsou vypracovány požární řády. 

- pro dílnu a svařovací soupravy 

- pro plynovou kotelnu 

- pro sklady čalouny 

- pro třídy, tělocvičnu a kabinety 

-      pro lakovnu 

 

Je vypracováno posouzení požárního nebezpečí pro lakovnu se stříkacím boxem, přípravnou barev a stříkací 

kabinou. Dále pro svářečskou školu,  dílnu strojních oborů a domov mládeže. 

Výše uvedené činnosti jsou začleněny do kategorie  SE ZVÝŠENÝM  POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM. 

 

Na zabezpečení požární ochrany jsou zajištěny smlouvy s firmou   

- TEAM PREVENT -SANTE s.r.o – revize přenosných hasicích přístrojů 

- VODÁK – revize nástěnných hydrantů 

- KOVOS – čištění komínů 

- Ing. SOUŠEK A  RÝZ – revize plynových zařízení 

-AZ  PREVENCE  s.r.o. Cerekvice nad Loučnou -Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 

 

Na úseku dílen pracuje požární hlídka ve složení: 

- Václav Pištora 

- Eduard Haselmann 

- Václav Brabec a 

- 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 
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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 PO 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 

25.8 2021 provedeno vstupní školení OBP a PO 

2.9 2021 Ing. Petr Vodák provedl revizi a opravu hydrantů 

30.5 2022 Firma TEAM PREVENT SANTE provedla kontrolu a výměnu hasicích přístrojů 

28.6 2022   vyhlášen cvičný poplach 

                                                                            

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 první polovině školního roku 2021 - 2022   zcela kulminovala koronavirová epidemie, výuka byla částečně 

omezena.  Díky očkování a testování 2 x týdně se ale podařilo pololetí dokončit, a druhá polovina školního roku byla 

již poměrně celá bez těchto potíží.  

V programu EPC (zaručená úspora energií) pardubického kraje, skončil i tento rok s uspokojivým výsledkem úspor, 

které však bohužel znehodnocují obecně neúměrně vysoké ceny energií (plynu a elektřiny).   

V lednu 2022 byly skáceny dva vzrostlé javory (vedle ulice Mánesova) včetně zpracování dřeva a úpravy terénu. 

Dokončena byla přeměna bývalého kurtu na odpočinkovou zónu. Betonové lavice a stoly pro cca 30 žáků byly 

instalovány. V březnu 2022 byla dokončena investiční akce pard. kraje - rekonstrukce kompresorovny. V dubnu 

2022 byla dokončena terénní úprava před školou včetně osetí travou.  
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Dokončeno bylo rovněž opatření pro povinnost organizace třídit odpady /plast, sklo, papír, kovy, organický odpad/ 

a jejich evidence.  

 V průběhu školního roku byly dokončeny rekonstrukce kabinetů (Víšková, Khorel, Jelínková, Pacetti, Braiková, Hron, 

Řezníčková), nové stoly, výmalba, koberce apod.,   +   výmalba, koberec ve školním poradenském pracovišti. 

V květnu 2022 byly na domově pro ubytované žáky zrekonstruovány dvě kuchyňky (nové linky, stoly, židle). 

Dle zákonného časového harmonogramu probíhala celá řada revizí a kontrol, na vybavení, zařízení a budovách 

školy. Revize elektroinstalací, revize plynových zařízení, revize tlakových nádob, revize komínů, hydrantů a hasicích 

přístrojů  apod.  V současné době jsou všechny revize a prohlídky platné.  

Na personálním obsazení úseku  v tomto školním roce došlo k jediné změně na pozici úklidu dílen, kdy uklízečku V. 

Palažoglu nahradila Dita Kolovratníková.  

V uplynulém školním roce se správce budov Jiří Prušek dne 1. 6. 2022 zúčastnil celodenního školení energetiků 

pardubického kraje EPC.         
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ZRPÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 
K INFORMACÍM    

 

Střední škola  technická, Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto sestavuje tuto výroční zprávu o "Poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" za rok 2021: 

Dle § 18 Zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění za rok 2020  Střední škola  technická, Mládežnická 380, 566 01 

Vysoké Mýto vykazuje: 

a) počet písemně podaných žádostí o informace: 0 

 b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0  

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0  

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

o poskytnutí informace: 0  

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 

zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0 

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní  licence: 0  

g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 

0 

 h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Hospodaření školy 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA k 31.12.2021

v tis. Kč
Ukazatel Číslo účtu 2021 2020 Index 2021/2020

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 122 122 1,00
z toho:
software 013
drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 122 122 1,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 125 467 124 539 1,01
z toho:
pozemky 031 2 232 2 232 1,00
stavby 021 79 271 79 271 1,00
samostatné hmotné movité věci a soubory 022 29 237 29 237 1,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 14 294 13 799 1,04

Dlouhodobé pohledávky celkem 0 0
Krátkodobé pohledávky celkem 266 266 1,00
z toho:
odběratelé 311 256 112 2,29
z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 311
jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 315
pohledávky za zaměstnanci 335
ostatní krátkodobé pohledávky 377 38 16 2,38

Dlouhodobé závazky celkem 0 0
Krátkodobé závazky celkem 4 595 5 476 0,84
z toho:
dodavatelé 321 392 572 0,69
ostatní krátkodobé závazky 378 13 8 1,63

Stav k 31. 12.



VÝROČNÍ ZPRÁVA k 31.12.2021
v tis. Kč

Ukazatel Číslo účtu Hlavní činnost
Hospodářská 

činnost Hlavní činnost
Hospodářská 

činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
Náklady celkem 42 865 1 234 41 087 853 1,04 1,45
z toho:
Náklady z činnosti celkem 42 865 1 234 41 087 853 1,04 1,45
z toho:
spotřeba materiálu 501 2 144 98 2 048 98 1,05 1,00
spotřeba energie 502 971 525 1 244 173 0,78 3,03
opravy a udržování 511 605 449
Mzdové náklady 521 25 563 178 24 131 216 1,06 0,82
z toho:
platy 521 24 401 113 22 987 170 1,06 0,66
dohody celkem 521 1 111 64 925 45 1,20 1,42
Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 614 1 707 0,95
Ostatní náklady 549 598 562 1,06
z toho:
pojištění 549 56 60 0,93

Výnosy celkem 42 738 1 305 41 038 925 1,04 1,41
z toho:
Výnosy z činnosti celkem 2 376 1 305 1 373 925 1,73 1,41
z toho:
výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
výnosy z prodeje služeb 602 1 172 969 793 656 1,48 1,48
výnosy z pronájmu 603 16 69 0,23
čerpání fondů 648 778 363 2,14
ostatní výnosy z činnosti 649 403 132 3,05

Výnosy vybraných místních vládních institucí 
z transferů 672 40 361 39 662 1,02

Výsledek hospodaření po zdanění -127 71 -49 72 2,59 0,99

31.12.2021 31.12.2020 Index 2021/2020



VÝROČNÍ ZPRÁVA k 31.12.2021
v tis. Kč

Ukazatel Číslo účtu 31.12.2021 Finančně kryto 31.12.2020 Finančně kryto
Fondy celkem 2 608 2 608
fond odměn 411 250 250 289 289
FKSP 412 398 398 482 482
rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 413 2 2 279 279
rezervní fond z ost.zdrojů 414 0 0 80 80
fond investic 416 1 551 1 551 1 478 1 478

2 201



VÝROČNÍ ZPRÁVA k 31.12.2021
v tis. Kč

Ukazatel 2021 2020 Index 2021/2020
Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 40 582 39 772 1,02
Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 
kalendářní rok 40 361 39 367 1,03
v tom:
Od zřizovatele celkem 5 997 5 443 1,10
z toho:
provozní příspěvek 5 583 5 138 1,09
příspěvek na opravy a udržování
ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 217 305 0,71

MŠMT celkem 34 584 33 924 1,02
z toho:
dotace na přímé náklady 34 584 33 828 1,02
ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 0 96 0,00

Ostatní NIV dotace celkem 0 15 0,00

Neinvestiční dotace poskytnuté na více let 
celkem 218 390 0,56
v tom:
MŠMT  - projekty EU celkem 0 0 #DĚLENÍ_NULOU!

Ostatní NIV dotace celkem

Investiční transfery a dotace celkem 403 5 185
v tom:
Od zřizovatele 403 3 800 0,11
INV dotace od ostatních poskytovatelů 1 385

Komentář k vráceným finančním prostředkům:

Střední škola technická Vysoké Mýto nevracela v roce 2021 finanční prostředky

Stav k 31. 12.
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