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1.  Základní údaje o škole    
  
 
Název školy:   Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel  

Rožnov pod Radhoštěm 
Sídlo:    756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 
Odloučená pracoviště:  756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1698 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1508 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 1077 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1220 

Zřizovatel:   Zlínský kraj 
Adresa zřizovatele:  tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
Jméno ředitele školy:  Mgr. Miroslav Trefil 
Statutární zástupce ředitele:  Ing. Bohuslav Kuřík 
Telefon:   571 752 310 
Fax:    571 752 300 
Web:    www.roznovskastredni.cz  
E-mail:   info@roznovskastredni.cz 
Informace:   Jaroslava Hrstková,  
    t. č. 571 752 311 
Datum založení školy: 1. 9. 1951    
Datum zařazení do sítě: 1. 9. 1996 
Poslední aktualizace v síti: 6. 4. 2010 
 
 
 
Součásti školy podle dokumentu Rozhodnutí o zařazení do sítě 
a podle jejich kapacity: 
střední škola:  960 žáků,  
školní jídelna:  800 stravovaných, 
domov mládeže: 310 lůžek. 
 

Typ  
školského zařízení 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
podle stavu 
k 30.9.2009 

Střední škola 30 818 
 
 

Typ 
školského zařízení 

Počet 
skupin 

Počet ubytovaných 
žáků  k 31.10.2009 

 Počet  
pracovníků 

Domov mládeže 1 4 97 5 
Domov mládeže 2 6 129 6 
 
 

Typ 
školského zařízení 

Počet stravovaných 
žáků  k 31.10.2009 

 Počet stravovaných 
pracovníků k 31.10.2009 

Počet 
pracovníků 

Školní jídelna 734 109 14 
 
 

http://www.roznovskastredni.cz
mailto:info@roznovskastredni.cz
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Škola nabízí komplexní systém výchovy a vzdělání, včetně kvalitního ubytování 
v domovech mládeže, celodenního stravování ve školní jídelně a možností kulturního a sportovního 
vyžití žáků v mimoškolních činnostech. Cílem školy je poskytovat tyto služby co nejefektivněji a na 
maximální možné profesionální úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní rok 2009/2010 navázal svou náročností a množstvím úkolů, které se musely 
zvládnout, na roky předešlé. V deseti oborech vzdělání jsme začali od 1.září 2009 učit podle nových 
ŠVP. Zároveň se usilovně pracovalo na ŠVP oboru mechanik elektronik, podle kterého se začalo 
učit od 1.9.2010.  

Po celý školní rok se učitelé poctivě připravovali na novou maturitu. V současné době máme 
proškoleno 22 zadavatelů, 6 školních maturitních komisařů, 20 hodnotitelů písemných prací a 19 
hodnotitelů ústních zkoušek společné části MZ. Jsme přihlášeni k maturitní generálce, která se bude 
konat v říjnu 2010. V průběhu školního roku jsme se stali oficiálním detašovaným pracovištěm 
UTB Zlín. Fakulta aplikované informatiky úspěšně akreditovala obor „informační a řídicí 
technologie“. Otevření bakalářského stupně studia na naší škole zabránil malý počet zájemců. 
V úsilí realizace bakalářského  studia budeme pokračovat.  

Značnou aktivitu jsme vyvinuli v oblasti podávání projektů a v oblasti mimoškolní, hlavně 
sportovní. Řada akcí je podrobněji popsána dále. 
 
 
 

Při Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm je zřízena  
školská rada. Na přelomu kalendářního roku došlo ve složení rady ke změně. Svou činnost v radě 
ukončil na vlastní žádost pan Rudolf Bill. Za jeho dlouholetou činnost, která započala ještě za 
existence SOU, mu děkujeme. Od února 2010 je členkou školské rady místostarostka města 
Rožnova p.R. paní Markéta Blinková. 
 
Současné složení školské rady je následující : 
Ing. Karel Bok – předseda, jmenován KÚ Zlín,  
p. Markéta Blinková, jmenována KÚ Zlín,  
Mgr. Václav Šmajstrla, Bc. Karel Sekyra, zástupci pedagogických pracovníků, 
Ing. Jiří Riedel, PaedDr. Jana Karafiátová, zákonní zástupci. 
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                Školská rada při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 
2.   Přehled oborů vzdělání   
  
Vyučované obory 
ve školním roce 2009/2010 

Kód oboru 
(KKOV) 

Počet žáků k 30. 9. 2009 
denní studium 

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. celkem 
Sekce 16 
Informační technologie 
(elektronické počítačové systémy) 

18-20-M/01 60     60 

Informační technologie 
(elektronické zpracování informací)  

18-20-M/01 57    57 

Elektrotechnika 26-41-M/002  60 55 29 144 
Elektronické počítačové systémy 26-47-M/002  54 58 76 188 
Celkem sekce 16 117 114 113 105 449 
 
Sekce 14 
Mechanik elektronik 26-43-L/001 28 30 28 28 114 
Strojní mechanik (zámečník)  23-51-H/01 9    9 
Zámečník 23-51-H/001  7 9  16 
Obráběč kovů 23-56-H/01 8    8 
Obráběč kovů 23-56-H/001  9 9  18 
Elektrikář (elektrikář slaboproud) 26-51-H/01 8    8 
Elektrikář – slaboproud 26-51-H/002  7 15  22 
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 7    7 
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/003  6 7  13 
Autoelektrikář 26-57-H/01 12    12 
Autoelektrikář 26-57-H/001  12 12  24 
Prodavač 66-51-H/01 12    12 
Prodavač – smíšené zboží 66-51-H/004    8  8 
Kadeřník 69-51-H/01 15    15 
Kadeřník 69-51-H/001  13 14  27 
Podnikání – nást. studium 64-41-L/524 30 26   56 
Celkem sekce 14 129 110 102 28 369 

 
Škola celkem 246 224 215 133 818 
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3.  Personální zabezpečení činnosti školy 
    
3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Počet fyzických 
osob k 30.6.2010 

Přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 84 82,381 
Externí pracovníci 4 1,714 
 
 
Pedagogičtí pracovníci Funkce - aprobace 

Mgr. Miroslav TREFIL ředitel školy 
 
Sekce 16                 38 pracovníků 
 
Ing. Bohuslav KUŘÍK zástupce statutár. orgánu  
Ing. Zdeněk BIOLEK, Ph.D. učitel    
Ing. Jan CÁB učitel  - externí 
Mgr. Jitka DOBIÁŠOVÁ učitel 
PhDr. Eva FABIANOVÁ učitel  
Ing. Bohumil FEDERMANN učitel  
Mgr. Alena FOUKALOVÁ učitel  
Mgr. Petr FUCHS učitel   
Mgr. Dagmar GREGOROVÁ učitel   
Ing. Lukáš HAPL učitel 
Mgr. Eliška HRONEŠOVÁ učitel   
Mgr. Jana JANEBOVÁ učitel   
Ing. Jana JOSEFÍKOVÁ učitel   
Ing. František KANDRNAL učitel  
Jan KOLEČEK učitel  - externí 
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Ing. Rudolf KOŽUŠNÍK učitel  - externí 
Ing. Jiří KRÁL učitel 
Ing. Jiří KUBEŠA učitel  
Jacobus LUCAS učitel  
Ing. Eduard MALCHER učitel  - externí 
Ing. Petr MICHALÍK učitel 
Mgr. Vladislav MIKUNDA učitel  
RNDr. Miroslav NĚMEČEK učitel 
Mgr. Monika PÁNKOVÁ učitel 
Ing. Jana PEČENKOVÁ- HRUBCOVÁ učitel 
Mgr. Jaromír ŠTRUNC učitel  
Mgr. Evžen TICHAVSKÝ učitel  
Tomáš TICHÝ učitel  
Mgr. Denisa TOMKOVÁ učitel 
Ing. Julie ULRYCHOVÁ učitel  
Mgr. Dana VEJMELKOVÁ učitel  
Pavel MICHLÍČEK učitel praktického vyučování 
Irena MIKUŠOVÁ učitel praktického vyučování 
Petr MINOL učitel praktického vyučování 
Bohumil VAJDÍK učitel praktického vyučování 
Jana VAŠINKOVÁ učitel praktického vyučování 
Mgr. Irena VRAJOVÁ učitel 
Ing. Evžen ŽABČÍK učitel 
 
Sekce  14                37 pracovníků 
 
Mgr. Věra KRHUTOVÁ zástupce ředitele  

pro teoretické vyučování  
Ing. Svatopluk ČECH učitel  
Ing. Vlastimil DEMEL učitel 
PaedDr. Hana FOJTÍKOVÁ učitel  
Ing. Ludmila HUSKOVÁ učitel  
Ing. Milada CHAMILLOVÁ učitel  
Mgr. Hana JANATOVÁ učitel  
Ing. Jarmila JIROUŠOVÁ učitel 
Ing. Jaromír KOTŮLEK učitel  
Mgr. Dagmar PAVELKOVÁ učitel  
Ing. Hana PAVLICOVÁ učitel  
Sabina PERNICKÁ učitel 
Ing. Pavel RUČKA učitel 
Ing. Alois SALÁT učitel  
Ing. Pavla SEIDLOVÁ učitel  
Mgr. Tadeáš STEBEL učitel  
Mgr. Radana STILLEROVÁ učitel 
Mgr. Václav ŠMAJSTRLA učitel  
Mgr. Miroslava ŠTIBINGEROVÁ učitel  
Ing. Zdeněk ŠTIBINGER učitel  
Jan VERNER učitel 
Bc. Karel SEKYRA zástupce ředitele  

pro praktické vyučování 
Božena SVAKOVÁ vedoucí učitel odborného 

výcviku 
Pavel CHMELAŘ učitel odborného výcviku 
Jiří KRHUT  učitel odborného výcviku 
Richard KUBÁŇ učitel odborného výcviku 
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Jaroslav LINDUŠKA učitel odborného výcviku 
Luděk MAIXNER učitel odborného výcviku 
Zdeněk MALINA učitel odborného výcviku 
Karel MUŽNÝ učitel odborného výcviku 
Renáta PORUBOVÁ učitel odborného výcviku 
Bc. Zdeněk PODEŠVA učitel odborného výcviku 
Zdeněk ROMÁNEK učitel odborného výcviku 
Jarmila ŠTĚPÁNOVÁ učitel odborného výcviku 
Ivan TOFEL učitel odborného výcviku 
Michaela VAŠKOVÁ učitel odborného výcviku 
Josef WOLEK učitel odborného výcviku 
 
DM 1                        5 pracovníků 
 
Ludmila KULIŠŤÁKOVÁ vedoucí vychovatel 
Dora BALTASOVÁ vychovatel 
Jarmila BOLCKOVÁ vychovatel 
Dagmar LOCZNEROVÁ vychovatel 
Danuše TOMKOVÁ vychovatel 
 
DM 2                        6 pracovníků 
   
Helena BÁRTKOVÁ vedoucí vychovatel 
Blanka ADÁMKOVÁ vychovatel 
Ludmila BUBLÍKOVÁ vychovatel 
Mgr. Svatopluk JANIŠ vychovatel 
Daniela KUNETOVÁ vychovatel 
Ing. Eva SEGETOVÁ vychovatel 
 
 
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 51,46 let. 
 
 
 
Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků 
  
Sekce 16 
Kvalifikační předpoklady splňuje 30 učitelů, čtyři DPS nemají, jeden učitel kvalifikační 
předpoklady nesplňuje.   
 
Sekce 14 
TV – kvalifikační předpoklady splňuje 19 učitelů, čtyři učitelé nemají DPS, jeden učitel nesplňuje 
kvalifikační předpoklady, jeden učitel studuje.  
UOV – kvalifikační předpoklady splňuje 11 pedagogických pracovníků, jeden učitel nemá výuční 
list, tři učitelé nemají DPS a jeden nesplňuje kvalifikační předpoklady.  
 
Domov mládeže 1 
Kvalifikační předpoklady splňuje všech pět pracovníků. 
 
Domov mládeže 2 
Kvalifikační předpoklady splňuje všech šest pedagogických pracovníků.   
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Ocenění pedagogických pracovníků města Rožnova pod Radhoštěm 
 
Dne 24. března 2010 obdržel v obřadní síni MěÚ Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Václav 
ŠMAJSTRLA z rukou místostarostky Markéty Blinkové při příležitosti odchodu do důchodu cenu 
za celoživotní přínos ve školství. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  Další vzdělávání pedagogických pracovníků   
      
Účast pedagogických pracovníků se seminářích a školeních 
         Počet účastníků: 
Konference „Prevence násilí“      2 
Seminář „Právní vědomí vychovatelů“     2 
Školení lektorů pro správce ICT      1 
Workshop pro ředitele SŠ       1 
Konference „RT ELEKTRO 2009“      2 
Motivační setkání vyučujících angličtiny     1 
Školení „Příprava a řízení projektů“      2 
Seminář „Aktuální problém sociální patologie“    2 
Kurz „Instruktor školního lyžování“      3 
Seminář „Technicky vyspělé didaktické prostředky“   1 
Vzdělávání vedoucích pracovníků      1 
Seminář „Daně a účetnictví“       1 
Seminář „PZ SCIO“        3 
Seminář „Jednotné zadání ZZ“      2 
Školení počítačových sítí na RCNA  v kurzu  
CCNA Exploration Network  Fundamentals     1 
Školení „Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality  
vzdělávání ve Zlínském kraji“      3 
Školení tutorů/lektorů pro zadavatele MZ     1 
 
Vyučující maturitních předmětů se zúčastnili - v rámci vzdělávacího programu - seminářů pro 
hodnotitele písemných prací a ústní zkoušky státní maturity.   
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3.3 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 
 Počet fyzických 

osob k 30.6.2010 
Přepočtené 

úvazky 
interní pracovníci 44 43,25 
externí pracovníci 1 1 
 
Nepedagogičtí pracovníci Funkce 
Jaromír CÁB údržbář 
Miluše ČECHMÁNKOVÁ uklízečka 
Helena FIURÁŠKOVÁ domovnice sportovní haly 
Ludmila FOLTÝNKOVÁ finanční účetní 
Jana HLADILOVÁ asistent 
Miroslav HOLČÁK údržbář  
Jaroslav HOLIŠ školník 
Alena HOLIŠOVÁ uklízečka 
Jaroslava HRSTKOVÁ administrativní a spisový pracovník 
Jan JAKŠÍK správce budov 
Zdeňka JAKŠÍKOVÁ uklízečka 
Eva JURAJDOVÁ uklízečka 
Gabriela KAŇAKOVÁ uklizečka 
Petra KARAFIÁTOVÁ skladová účetní 
Jan KOLEČEK správce počítačové sítě 
Lenka KOŽDOŇOVÁ uklízečka 
Eva KRETKOVÁ uklízečka 
Helena LACKOVÁ uklízečka 
Zdeňka LIĎÁKOVÁ uklízečka 
Lenka MAJEROVÁ mzdová účetní 
Jana MAJEROVOVÁ vedoucí ekonomického úseku 
Blanka MALINOVÁ hospodářka 
Petr PASTUSZEK školník 
Jiří PLEVÁK údržbář 
Iveta POCHYLÁ uklízečka 
Božena TIHELKOVÁ domovnice sportovní haly 
Jaroslava UHLÍŘOVÁ uklízečka 
Vlasta VANČUROVÁ uklízečka 
Zdeňka VAVŘÍKOVÁ hlavní účetní 
Ing. Anna ZEJDOVÁ zástupce ředitele pro věci  

technicko - ekonomické 
Božena ŽMOLOVÁ uklízečka 
Školní jídelna 
Svatava BAROŠOVÁ kuchařka 
Helena BLINKOVÁ kuchařka 
Vladislava FÁRKOVÁ kuchařka 
Eliška CHOVANCOVÁ pomocná kuchařka 
Dana JAROŇOVÁ vedoucí kuchařka 
Zuzana KABELÁČOVÁ pomocná kuchařka 
Zlata KOHUTOVÁ pomocná kuchařka 
Ludmila KOTŮLKOVÁ kuchařka 
Pavla NOVOBILSKÁ kuchařka 
Jaroslava ORSÁGOVÁ kuchařka 
Ivana STODŮLKOVÁ pomocná kuchařka 
Jana ŠMAJSTRLOVÁ vedoucí školní jídelny 
Pavla ŠTVERÁKOVÁ pomocná kuchařka 
Dana VRÁŽELOVÁ pomocná kuchařka 
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Průměrný věk nepedagogických pracovníků je 49,53. 
 
Účast nepedagogických pracovníků se seminářích a školeních 
          Počet účastníků  
Konference „Řízení škol“         1 
Školení mzdových účetních        1 
Školení pracovníků stravovacích služeb v otázkách hygieny potravin  13 
Seminář pro účetní školských příspěvkových organizací    2  
Seminář „Poskytování náhrad cestovních výdajů“      1 
Seminář „Zkušenosti s uplatňováním vyhl. 410/2009 Sb. a  
s ČÚS 701, 702, 702, 704“        2 
  
  
4.  Údaje o přijímacím řízení         

 
Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010 probíhalo v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve SŠ, se zákonem č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 

Dne 29. ledna 2010 zveřejnil ředitel školy jednotná kritéria přijímacího řízení a předpokládané 
počty   přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání, vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení a 
rozhodl o konání přijímací zkoušky do čtyřletých maturitních oborů vzdělání.  
 

Informace o nekonání přijímacích zkoušek a současně sdělení o přidělených evidenčních 
číslech pro účely zveřejnění výsledků přijímacího řízení byla zasílána uchazečům tříletých oborů 
vzdělání a nástavbového studia  průběžně. 

Dne 17. 3. 2010 byly odeslány pozvánky na přijímací zkoušky a instruktážní listy uchazečům 
čtyřletých maturitních oborů. 
 

Přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do čtyřletých maturitních oborů se konaly 
formou testů, které pro naši školu zabezpečovala společnost SCIO. 
24. března 2010 proběhla „Generálka pro žáky“, které se zúčastnilo 30 žáků 2. ročníku naší školy. 
26. března 2010 proběhly přijímací zkoušky „Nanečisto pro uchazeče“. Těchto zkoušek se 
zúčastnilo 115 uchazečů. 
Přijímací zkoušky „Na ostro“ se konaly v těchto termínech:  
22. dubna 2010 – 107 uchazečů, 
23. dubna 2010 –   66 uchazečů, 
26. dubna 2010 –   42 uchazečů. 
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení tříletých oborů vzdělání byly zveřejněny na webových 
stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy dne 22. dubna 2010. V tento den byla 
taky rozeslána rodičům uchazečů rozhodnutí ředitele  o přijetí – nepřijetí ke vzdělávání.  

Výsledky 1. kola přijímacího řízení maturitních oborů byly zveřejněny dne 27. dubna 2010 a 
současně byla odeslána rozhodnutí ředitele školy.  

Výsledky 1. kola přijímacího řízení nástavbového studia podnikání byly zveřejněny a byla 
odeslána rozhodnutí ředitele dne 3. května 2010. 
  

2. kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno dne 4. května 2010 a 3. kolo dne 31. května 2010. 
 

Z  důvodu  malého počtu uchazečů o obor vzdělání  26-41-M/01 elektronické  komunikační 
systémy (9 přihlášek) nebylo možno v  1. ročníku studium realizovat.   
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Kód a název oboru vzdělání (RVP) 
Název oboru vzdělání (ŠVP) 

Celkový počet 
přijatých 
přihlášek 

Počet žáků, kteří 
nastoupili do  

1. ročníku 
18-20-M/01 Informační technologie 
Elektronické zpracování informací 

 
132 

 
59 

18-20-M/01 Informační technologie 
Elektronické počítačové systémy 

 
91 

 
51 

26-43-L/001  
Mechanik elektronik 

 
23 

 
18 

23-51-H/01 Strojní mechanik 
Zámečník 

 
14 

 
6 

23-56-H/01 Obráběč kovů 
Obráběč kovů 

 
11 

 
- 

26-51-H/01 Elektrikář 
Elektrikář slaboproud 

 
24 

 
6 

26-51-H/02 Elektrikář silnoproud 
Elektrikář silnoproud 

 
15 

 
7 

26-57-H/01 Autoelektrikář 
Autoelektrikář 

 
22 

 
10 

66-51-H/01 Prodavač 
Prodavač 

 
9 

 
9 

69-51-H/01 Kadeřník 
Kadeřník 

 
54 

 
14 

64-41-L/524  
Podnikání 

 
55 

 
30 

 
Celkem 

 
459 

 
210 

 
 
Odvolací řízení ve školním roce 2009/2010 :  
 
Kód a název oboru vzdělání (RVP) 
Název oboru vzdělání (ŠVP) 

Počet 
odvolání 

Autoremedura 

18-20-M/01 Informační technologie 
Elektronické zpracování informací 

 
21 

 
21 

69-51-H/01 Kadeřník 
Kadeřník 

 
9 

 
9 

64-41-L/524  
Podnikání 

 
9 

 
9 

 
Celkem 

 
39 

 
39 

 
V souladu s ustanovením § 63 zákona č. 561/2004 Sb. bylo přijato 8 žáků do vyššího ročníku 
vzdělávání v naší škole, a to: 
 
26-43-L/001 mechanik elektronik  2. ročník 2 žáci, 
23-51-H/01 strojní mechanik  2. ročník 1 žák, 
26-57-H/01 autoelektrikář   2. ročník 2 žáci, 
26-51-H/002  elektrikář – slaboproud 3. ročník 1 žák, 
26-51-H/003 elektrikář – silnoproud 3. ročník 1 žák, 
26-57-H/001 autoelektrikář   3. ročník 1 žák. 



 

 
 

13

 
 
 5.  Výsledky vzdělávání žáků   
 

5.1  Celkový prospěch žáků ve škole 
 
 
 Počet žáků 

k 31.8.2010 
Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo 

Sekce 14 358 6 335 17 
Sekce 16 442 25 402 15 
Škola – celkem 800 31 737 32 
 
Počet žáků k 30. 9. 2009:   818 
 

V průběhu školního roku přestoupilo do SŠIEŘ z jiných škol sedum žáků, na vlastní žádost 
(příp. na žádost rodičů)  zanechalo vzdělávání 15 žáků, osum žáků přestoupilo na jinou školu a dva 
žáci byli v průběhu školního roku ze studia vyloučeni.  
 
Počet žáků k 31. 8. 2010:   800 
 
 
  

5.2  Zameškané a neomluvené hodiny 
 

 Zameškané hodiny 
celkem 

Na žáka Z toho 
neomluvených 

Na žáka 

Sekce 14 
1. pololetí 19 082 52,137 635 1,735 
2. pololetí 35 127 98,120 1 032 2,883 
Sekce 16 
1. pololetí 26 490 59,262 14 0,031 
2. pololetí  28 709 64,952 186 0,421 
 
 
 
 

5.3  Údaje o integrovaných žácích    
 
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2009/2010  
 
Druh postižení : Počet žáků 
Tělesné postižení 2 
Zdravotní znevýhodnění 1 
Jiné závažné důvody 1 
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 5.4  Maturitní zkoušky 
 
Třída 
Obor vzdělání 

Počet žáků 
v posl. roč. 

Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Neprospěli 
(opravná 

MZ) 

Jiné (náhr. 
termín)  

Sekce 16 
P4.A 
Elektronické počítačové systémy 
26-47-M/002 

 
24 

 
2 

 
19 

 
1 

1 žák - 
náhr.termín 
1 žák -  
opakuje 4.r. 

 P4.B 
Elektronické počítačové systémy 
26-47-M/002 

 
27 

 
2 

 
22 

 
2 

 
1 žák - 
náhr.termín 

 P4.C 
Elektronické počítačové systémy 
26-47-M/002 

 
25 

 
2 

 
18 

 
5 

 
- 

E4. 
Elektrotechnika 
26-41-M/002 

 
29 

 
5 

 
22 

 
2 

 
- 

Celkem sekce 16 105 11 81 10 3 
 
Sekce 14 
ME 4 
Mechanik elektronik 
26-43-L/001 

 
28 

 
- 

 
21 

 
3 

3 žáci - 
náhr.termín 
1 žák- 
opak. 4.r. 

PO 2 
Podnikání – NS 
64-41-L/524 

 
26 

 
1 

 
18 

 
2 

 
4 žáci -  
náhr. termín 
1 žák –  
opak. 2. r. 

Celkem sekce 14 54 1 39 5 9 
 
Celkem škola 

 
159 

 
12 

 
120 

 
15 

 
12 

 
Jeden žák oboru vzdělání mechanik elektronik neprospěl u maturitní zkoušky ze dvou předmětů – 
bude konat opravnou maturitní zkoušku v příštím kalendářním roce. 
   
Při předávání maturitních vysvědčení jsme vycházeli z tradice školy. Slavnostní ráz dodává hlavně 
místo předávání – obřadní síň Městského úřadu v Rožnově p.R. - a pravidelná účast zástupce vedení 
města. 
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Opravné MZ a MZ v náhradním termínu – září 2010 

 
Třída 
Obor vzdělání 

Opravná MZ 
- prospěli - 

MZ v náhr. termínu 
- prospěli - 

P4.A 
Elektronické počítačové systémy 
26-47-M/002 

 
1 

 
1 

P4.B 
Elektronické počítačové systémy 
26-47-M/002 

 
2 

 
1 

P4.C 
Elektronické počítačové systémy 
26-47-M/002 

 
5 

 
- 

E4. 
Elektrotechnika 
26-41-M/002 

 
2 

 
- 

Celkem sekce 16 
 

10 2 

ME 4 
Mechanik elektronik 
26-43-L/001 

 
2 
 

 
3 

PO 2 
Podnikání – NS 
64-41-L/524 

 
2 

 
4 

Celkem sekce 14 
 

4 7 

Celkem škola 
 

14 9 

 
 

        
 
 
5.5 Závěrečné zkoušky  

V letošním roce se závěrečné učňovské zkoušky konaly  podle jednotného zadání. Národní 
projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného 
vzdělávání,  byl zadavatelem standardizované závěrečné zkoušky  v oborech vzdělání s výučním 
listem do všech škol v rámci projektu na období 2009 až 2012. Dosud si školy samy připravovaly 
své závěrečné zkoušky, a jejich úroveň se tak mohla značně lišit. Budou-li všechny školy vyučující 
daný obor provádět závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, zvýší se jejich úroveň, prestiž a 
vzájemná srovnatelnost. V naší škole se to týkalo všech učebních oborů. Jednotná zadání měly 
obory: autoelektrikář, elektrikář silnoproud, elektrikář slaboproud, obráběč kovů, zámečník, 
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prodavač smíšené zboží a kadeřník. Tato zadání jsme dostali začátkem dubna a na nás bylo, 
abychom zpracovali všechny podklady tak, aby byly připraveny pro první část závěrečné zkoušky, a 
to především písemnou část, v níž si žáci losovali jednotlivá témata. V praktické části se zadání 
lišilo, a to z důvodu délky provedení praktické zkoušky -  např. obor zámečník měl stanovený čas 
14 hod.  

Poslední (ústní) zkouška se skládala dle jednotného zadání ze dvou částí, a to otázek, které se 
týkají daného oboru, a  otázek ze světa práce, které připravují žáky na řešení jejich dalšího působení 
po vyučení. 

V hodnocení jednotlivých částí závěrečných učňovských zkoušek byl výsledek následující: čtyři 
žáci z celkového počtu neprospěli  u písemné zkoušky, a to dva z oboru obráběč kovů a dva z oboru 
autoelektrikář, jeden žák z oboru elektrikář slaboproud  neprospěl u ústní zkoušky.     

Závěrečné zkoušky – červen 2010 
 

Třída 
Obor  

Počet žáků 
v posl. roč. 

Prospěli 
s vyzn. 

 

Prospěli 
 

Neprospěli 
(opravná ZZ) 

Jiné (náhr. 
termín atd.) 

AZ 3 
Autoelektrikář 
26-57-H/001 

 
11 

 
2 

 
7 

 
2 

  
- 

AZ 3 
Obráběč kovů 
23-56-H/001 

 
9 

 
- 

 
7 

 
2 

 
- 

AZ 3 
Zámečník 
23-51-H/001 

 
9 

 
- 

 
5 

 
- 

1 žák -
náhr.termín 
3 žáci -
neprospěli ve 
3. r. 

EL 3 
Elektrikář slaboproud 
26-51-H/002 

 
12 

 
- 

 
8 

 
1 

2 žáci -
náhr.termín 
1 žák -
neprospěl  
ve 3. r.   

EL 3 
Elektrikář silnoproud 
26-51-H/003 

 
7 

 
2 

 
3 

 
- 

 
2 

PK 3 
Prodavač smíš. zboží 
66-51-H/004 

 
8 

 
- 

 
8 

 
- 

 
- 

PK 3 
Kadeřník 
69-51-H/001 

 
14 

 
2 

 
10 

 
- 

 
2 

 
Celkem 

 
70 

 
6 

 
48 

 
5 
 

 
11 
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Tři žáci oboru vzdělání zámečník neprospěli na konci 2. pololetí ze tří předmětů. Ředitel 

školy jednomu žákovi povolil opakování 3. ročníku ve školním roce 20010/2011. 
Jeden žák oboru vzdělání elektrikář slaboproud neprospěl na konci 2. pololetí ze čtyř předmětů. 
Ředitel školy žákovi povolil opakování 3. ročníku ve školním roce 2010/2011. 
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Opravné ZZ a ZZ v náhradním termínu  – září 2010 

 
 
Třída 
Obor  

Opravné ZZ 
 

ZZ v náhradním termínu 

prospěli neprospěli prospěli neprospěli 
AZ 3 
Autoelektrikář 
26-57-H/001 

 
2  

 
- 

 
- 

 
- 

AZ 3 
Obráběč kovů 
23-56-H/001 

 
-  

 
2 

 
- 

 
- 

AZ 3 
Zámečník 
23-51-H/001 

 
 

 
- 

 
 

 
1 

EL 3 
Elektrikář slaboproud 
26-51-H/002 

 
1 

 
- 

 
2 

 
- 

EL 3 
Elektrikář silnoproud 
26-51-H/003 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

PK 3 
Kadeřník 
69-51-H/001 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
Celkem 

 
3 

 
2 

 
6 

 
1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.6  Prevence sociálně patologických jevů 
 

Minimální preventivní program byl ve školním roce 2009/2010 plněn podle zpracovaného 
plánu na toto období. 

Při hodnocení lze konstatovat, že vytyčené cíle se nám podařilo zrealizovat. Žáci získali 
řadu vědomostí a dovedností v oblasti zdravého životního stylu a vytvořili si povědomí o oblasti 
sociálně patologických jevů. Uvědomují si rovněž význam harmonických mezilidských vztahů pro 
zdravý životní styl, dovedou respektovat odlišné názory, myšlení, chování a zájmy lidí, umí sdělit 
svůj názor.  
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Přesto, že jsme velká škola, daří se nám mít nejen přehled o  jednotlivých třídách a žácích, 
ale také o vztazích mezi nimi, o atmosféře ve třídách a tak reagovat  v případě vzniku problému co 
nejdříve. V této práci nám významně pomohlo zřízení  školního poradenského pracoviště, ve 
kterém školní psycholožka bezplatně nabízí odborné poradenské služby žákům, pedagogům i 
rodičům. 
 

Do primární prevence jsme dále zařadili aktivity, které byly zaměřené na konkrétní oblasti 
sociálně patologických jevů. Metodikové školní prevence i v letošním roce formou přednášek  a 
besed upozornili žáky na problematiku šikany, záškoláctví a vztahů ve třídě. 
 

 
Praktické vyučování  
 
       Také na tomto úseku se žáci zapojili do řady soutěží a projektů. Odborné exkurze se týkaly 
všech oborů vyučovaných na naší škole. Mezi největší úspěchy patřil zejména postup žáků naší 
školy do celostátního kola SOČ. Škola pořádala již druhý ročník kadeřnické soutěže s názvem 
ŠARM 2009, kde se mimo jiné představovaly svatební modely a jejich účesy. Nejlepší z tohoto 
školního kola Marie Pavelková se zúčastnila Mistrovství republiky Harmonie 2010 v Brně, kde 
v silné konkurenci  kadeřníků z celé republiky obsadila 17. místo v dámské kategorii. 
       Škola se v rámci projektu „Hledáme mladé technické talenty“ zapojila do soutěží v pěti 
technických  oborech, a to v oboru autoelektrikář, obráběč kovů, zámečník, elektrikář slaboproud a 
elektrikář silnoproud. Ze školních kol postoupili do krajských kol v jednotlivých oborech vždy dva 
žáci, pouze u oboru autoelektrikář  to byli žáci tři.  
       V květnu roku 2010 se tři naši žáci zúčastnili zahraničních mobilit do Francie a to: Jan Ekl 
z oboru autoelektrikář, Jiří Koláček z oboru obráběč kovů a Daniel Minarčík z oboru zámečník. 
Jako pedagogický doprovod se mobilit zúčastnil učitel odborného výcviku  p. Zdeněk Malina. 

 
 

Akce na DM 
 
       Také žáci ubytovaní na DM se zapojili do akcí, které napomáhají aktivitám v oblasti prevence 
patologických jevů. Průběžně po celý rok plnili cíle  environmentálního programu, probíhaly 
sportovní a kulturní akce, zájmová činnost se uskutečňovala prostřednictvím zapojení žáků do 
zájmových kroužků a jednorázových volnočasových aktivit. Dlouhodobá je spolupráce s Dětským 
domovem ve Valašském Meziříčí. 
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Vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Učitelé v letošním školním roce pracovali hlavně na tvorbě školního vzdělávacího programu, 
zvyšovali si znalosti v oblasti ICT, v cizích jazycích, v přípravě na novou maturitu.  

             V uplynulém školním roce bylo pedagogickými pracovníky ve velké míře využito vzdělávacích 
nabídek, programů a konferencí. Výchovní poradci, metodikové školní prevence a školní 
koordinátoři EVVO se pravidelně účastnili seminářů a konferencí k prohlubování své kvalifikace. 
Se získanými poznatky seznamovali vedení i ostatní pedagogy školy. Jedna z metodiček prevence 
úspěšně ukončila specializační studium v oblasti sociálně patologických jevů a druhá metodička 
toto studium v letošním školním roce započala. 

 
Celkové zhodnocení školního roku 2009/2010 
 
       Cíle vytyčené MPP se během školního roku podařilo realizovat. Žáci získali řadu vědomostí a 
dovedností v oblasti zdravého životního stylu a vytvořili si povědomí o oblasti sociálně  
patologických jevů. Byl proveden screening vztahů mezi žáky ve třídách obou sekcí, bylo zřízeno 
konzultační a poradenské pracoviště, které umožňuje řešit individuální osobní problémy žáků.  
       K nejdůležitějším problémům, na které je potřeba se zaměřit i v příštím školním roce, je 
prospěch a motivace žáků ke studiu, chování žáků k sobě navzájem i k autoritám a zneužívání drog 
(cigarety, alkohol, marihuana). Zaměříme se nejen na oblast intervencí (tedy zásahů do aktuálních 
problémů), ale především  na  oblast preventivních aktivit – osvěty, besed, práce se třídami. 
Potenciál pro rizikové chování je na takto velké škole s převahou chlapců velký, ale je možné s ním 
pracovat. Stěžejní je vzájemná spolupráce mezi školou a rodiči.   
       Všechny aktivity  a  jejich výsledky byly medializovány, a to formou článků v regionálním 
tisku, na webových stránkách školy a na školních nástěnkách. Shromážděné závěry a informace 
jsou určeny nejen pracovníkům školy ale zejména rodičům žáků. 
  
 
5.7  Výchovné poradenství 
 

Výchovné poradenství je obecně ve středních školách jednou z nejdůležitějších součástí 
výchovného procesu. V naší škole máme vzhledem k velkému počtu tříd a žáků dva výchovné 
poradce. Sekci 16 (16 tříd) má na starost Mgr. Gregorová, sekci 14 (14 tříd) řídí Mgr. Štibingerová, 
která zastupuje výchovnou poradkyni, která je na mateřské dovolené. Problematika v obou sekcích 
je poněkud odlišná.  
 
Problematika výchovného poradenství v sekci 16   
  

Činnost výchovného poradce se řídila plánem práce a aktuálními potřebami řešit výchovné 
problémy v průběhu školního roku. Dále se činnost výchovného poradce opírala o spolupráci 
s ředitelem školy, jeho zástupcem, metodikem preventistou, třídními učiteli, výchovnými 
pracovníky, pedagogicko – psychologickou poradnou, zástupci sociálních odborů, ošetřujícími 
lékaři a rodiči. Pozitivním přínosem pro práci výchovného poradce v tomto roce byl kontakt se 
školní psycholožkou.  
 
 
Hlavní úkoly a jejich plnění podle ročníků 
 
 1.ročník: Poměrně silný ročník z hlediska vědomostního, ale velmi náročný z hlediska 
kázeňského. Žáci jsou neukáznění, hluční, často nerespektují příkazy učitele. Mají problémy i se 
zdravením, jejich vyjadřovací prostředky jsou velmi hrubé. 
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Nejproblematičtější z tohoto ročníku se jevila třída ZI1B, tř. učit. Mgr. Eliška Hronešová. 
Výchovná skupina řešila v uvedené třídě prohřešky dvou žáků – neúměrná absence a nevhodné 
chování ve vyučování /hlavně v hodinách JAA/. 
 
 Primát nejhlučnější třídy 1. ročníku si odnesla třída ZI1A, tř.učit. Mgr. Irena Vrajová. Tato 
skutečnost byla způsobena koncentrací téměř všech děvčat prvního ročníku v jedné třídě. Do 
budoucna by bylo tudíž vhodné děvčata rovnoměrně rozmístit do všech tříd příslušného ročníku. 
 
 2.ročník:  Situace v tomto ročníku stabilizována. I nadále nejhlučnější třídou zůstává  P2.A, 
tř.učit. Mgr. Jaromír Štrunc. 
 
 Ve třídě P2.B pokračovaly problémy s jedním žákem – pozdní příchody do vyučování, 
problémy s omluvenkami apod. – viz rozsáhlá dokumentace u tř.učitele Ing. Krále a školní 
psycholožky. 
 
 Třída E2.A  vstupuje do třetího ročníku bez čtyř žáků, kteří přecházejí do jiných škol. I když 
se tato třída jeví  poněkud živější, dá se s ní dobře spolupracovat - třída  je již vyprofilovaná. 
 
 Třída E2.B byla vzhledem k ostatním třídám druhého třídou bezproblémovou. Vědomostní 
nedostatky přetrvávají v některých předmětech u jednoho žáka. 
 

3.ročník: V tomto ročníku v podstatě pokračovaly problémy z minulého školního roku. 
 
 Třída P3.A, nejméně oblíbená třída v sekci 16, tříd.učit.Mgr. Jitka Dobiášová. Opět byl 
řešen jeden žák – nerespektování školního řádu, pozdní omlouvání absence, … 
 
 Ve třídě P3.B byla řešena nedostatečná přítomnost ve vyučování jednoho, jinak zcela 
nekonfliktního žáka. Naštěstí výborná spolupráce s rodiči. 
 
 Morálka třídy E3.A, jinak velmi perspektivní třídy, byla narušována četnými absencemi 
dvou žáků. Jejich odchod ze školy je pro tuto třídu i školu přínosem.  

 
Třída E3.B – nejoblíbenější třída ve škole, aktivní, s velmi dobrou pracovní morálkou. 

 
 4. ročník: V tomto ročníku se výchovná poradkyně věnovala zejména profesní orientaci 
studentů po absolvování maturitních zkoušek Bylo uskutečněno celkem osm besed, tři z nich se 
zástupci ÚP ve Vsetíně nebo se zástupci vysokých škol, a několik desítek individuálních konzultací 
se studenty, popř. s jejich rodiči. 
 

Z celkového počtu 105 žáků se rozhodlo pokračovat ve studiu na vysokých školách 88 žáků, 
což představuje 83,80 % všech absolventů,  zbytek  /16.2% / pro zaměstnání. 
 
 Závěr : Činnost výchovné poradkyně v uvedeném rozsahu mohla být realizována jedině díky 
úzké spolupráci s ředitelem školy, třídními učiteli, preventistkou, školní psycholožkou, 
vychovatelkami, ale i samotnými studenty. 
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Problematika výchovného poradenství v sekci 14    
 

Náplní práce výchovné poradkyně ve školním roce 2009/2010 bylo plnění úkolů vytyčených 
v plánu práce, ve spolupráci s třídními učiteli řešení aktuálních výchovných problémů ve třídách, 
sledování výsledků žáků vzdělávaných podle individuálních plánů. Výchovná poradkyně 
spolupracovala s Mgr. Jitkou Jarmarovou ze střediska SPC v Kroměříži, neboť v nástavbovém 
studiu pokračují dva integrovaní žáci. Je nutné podotknout, že si ve studiu vedou dobře. 
 
  Velkým přínosem pro výchovnou  práci byl příchod psycholožky Mgr. Veroniky 
Jedrzejczykové dne 1. 3. 2010, která se ve spolupráci s ostatními výchovnými pracovníky 
orientovala na minimalizaci výchovných problémů žáků školy a účastnila se výchovných komisí.  
 

Přes všechna uskutečněná opatření se výchovné poradenství na našem úseku potýkalo 
s mnoha problémy. Celkově proběhlo 49 výchovných komisí, což představuje stoprocentní nárůst 
oproti minulému školnímu roku. K nejožehavějším problémům patřily záškoláctví spojené 
s neomluvenou absencí, nevhodné vyjadřování a nekázeň žáků.  Vzniklé problémy v jednotlivých 
třídách byly řešeny postupně a ve většině případů navržená opatření vedla k účinné nápravě. 
Nejvíce přestupků proti školnímu řádu bylo řešeno ve třídách AZ 2 a AZ 3.  
 

Rovněž průměrné prospěchy jednotlivých tříd nedávají dobré vyhlídky do dalších let. Žáci 
nevěnují dostatek času a úsilí k přípravě na vyučování, tyto tendence se začínají objevovat i ve 
třídách nástavbového studia. 
 

Můžeme tedy konstatovat, že počet řešených případů rizikového chování žáků na naší škole 
byl poměrně vysoký, k řešení některých případů byla nutná i spolupráce s kurátory. V příštím 
školním roce se tedy zaměříme na individuální pohovory s problémovými žáky a na žáky, kteří 
nastoupí do prvních ročníků, aby se seznámili s požadavky kladenými na chování a přístup ke 
vzdělávání na naší škole. 
 
 
5.8  Vyhodnocení Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  

  
Naše škola se zapojila do celostátního projektu soutěže Recyklohraní a také v tomto školním 

roce úspěšně získávala body za odevzdané úlohy i za sběr starých baterií a elektrozařízení. Za 
získané body jsme pořídili nové výukové programy. 
 

V tomto školním roce jsme pracovali na tvorbě školního vzdělávacího programu oboru 
mechanik elektronik, do kterého jsme začlenili průřezové téma Člověk a životní prostředí. Do 1. 
ročníku byl zařazen samostatný předmět základy ekologie. 
 

Navázali jsme na dobré zkušenosti s aktivitami a projekty, které se u žáků osvědčily. 
Pokračovalo úsilí o estetičtější prostředí provozu školy – výzdobu, nástěnky, projekty žáků, nové 
pomůcky. Žáci nástavbového studia si sami vymalovali a zkrášlili své třídy. 
 

Velký důraz byl kladen na propagaci zdravého životního stylu. V této oblasti jsme 
spolupracovali jak se školními preventisty, tak i s výchovnými poradci a školní psycholožkou. 
S žáky bylo uspořádáno několik besed na téma Zdravý životní styl a negativní důsledky kouření, 
alkoholu a drog. 
 

V předmětu základy ekologie bude výuka probíhat podle platných rámcových vzdělávacích 
programů s využitím aktuálních materiálů – učebnic, publikací, pomůcek, manuálů. I nadále bude 
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využíván tzv. Zelený balíček s interaktivním CD – ROM, videokazetou a pracovními listy. Dalšími 
materiály jsou pracovní listy a sešity z Recyklohraní. které se zabývají tříděním a recyklací odpadů. 
 

Ve třídě ME1, kde probíhala výuka předmětu Základy ekologie, žáci i letos připravovali 
v týmech své ekologické projekty. Základním tématem bylo globální oteplování. Výsledky jejich 
práce pak byly vystaveny v prostorách školy. 
 

Žáci nástavbového studia vypracovali skupinové projekty na téma Zdravý životní styl. 
 

Pro žáky 1. ročníku byla v rámci oslav Dne Země připravena exkurze do Sběrného dvora 
v Rožnově pod Radhoštěm.  
 

Žáci čtyřletých studijních oborů se také letos zúčastnili exkurze do Velkého Chlumu - 
Zelené domy, kde se seznámili s ekologickou architekturou a úsporami energií. Pokračovalo třídění 
plastových odpadů v budovách školy i domova mládeže. Uskutečnila se také zajímavá přednáška 
Ing. Josefa Hlaváče na téma Obnovitelné zdroje energie. 
Ve škole byly obměňovány nástěnky s ekologickou tematikou, žáci měli po celý školní rok 
k dispozici přehled ekologických akcí konaných v našem regionu. 
 

Celkově bychom zhodnotili uplynulý školní rok v oblasti environmentální výchovy a osvěty 
jako úspěšný. Přestože škola pracovala na přípravě dalšího školního vzdělávacího programu, což 
stálo vyučující mnoho času a námahy, podařilo se uskutečnit velkou řadu akcí pro žáky. Velmi 
dobrá byla spolupráce na mnoha akcích se školními preventisty, výchovnou poradkyní, školní 
psycholožkou a vyučujícími ostatních všeobecných i odborných předmětů. Pokračovala výchova ke 
zdravému životnímu stylu. Žáci nástavbového studia letos připravili obsahově hodnotné práce na 
téma Zdravý životní styl. Na zadaných projektech se osvědčila práce žáků ve skupinách.  
 

V příštích letech už není naším cílem rozšiřovat počet aktivit, ale spíše vytrvat u osvědčených 
programů a včlenit environmentální témata do výuky v rámci ŠVP. I nadále bude naším cílem 
výchova k úctě k přírodě, k člověku a k životu. 
 
 
 
5.9 Tvorba ŠVP 
 

Ve školním roce 2009/2010 byl  v sekci 14 vytvořen jeden školní vzdělávací program podle 
jednoho rámcového vzdělávacího programu. Jednalo se o tento obor.  
 
Kód a název RVP    Název ŠVP 
 
26-41-L/01 mechanik elektrotechnik  26-41-L/01 mechanik elektronik ročník 1. 
 

Práce na tomto programu byla velmi náročná. Velkou zásluhu na zdárném a včasném 
vypracování má hlavně garant tohoto oboru  Ing. Čech a další vyučující, kteří v tomto oboru 
vzdělání vyučují. Výuka podle tohoto  vzdělávacího  programu byla zahájena 1. září 2010.  

 
V tomto školním roce se bude na sekci 14 vypracovávat školní vzdělávací program oboru 

podnikání (64-41-L/51).  
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6.   Zabezpečení odborné praxe a odborného výcviku 
 
Sekce 16 
 

V průběhu roku byla dokončena úprava učebny pro první a třetí ročník (instalace 
dataprojektoru a plátna). 
 

Předmětová komise se schází jednou měsíčně. Řeší problémy vzniklé při výuce i úkoly dané 
plánem práce a aktuální problémy vyplývající z běžného chodu školy. 

 
V úvodních hodinách praktického vyučování byli studenti seznámeni s dílenským řádem a 

proškolení o bezpečnosti práce. Zároveň byly probrány základní normy ČSN a bezpečnost práce na 
elektrických zařízeních a strojích. 

 
Velký podíl mělo oddělení praxe na „Dnu otevřených dveří“, kde byli zájemci seznámeni s 

pracovním prostředím předmětu PRAXE a ukázkou výrobků všech ročníků.  
 

Dílenští učitelé se stali i konzultanty žákovských maturitních výrobků. Všem žákům bylo 
umožněno své výrobky vyrobit nebo opravit ve školních  dílnách. Zároveň proběhla příprava a 
realizace  praktických maturitních zkoušek v dílenských prostorách. 
 

Předmětová komise dílen  spolupracovala při realizaci školního kola SOČ. 
 

Výrobní praxe za rok 2009/2010 : 
 

Ve školním roce 2009/10 se zúčastnilo výrobní praxe 226 žáků druhých a třetích  ročníků. 
114 žáků bylo ze druhých ročníků, 112 ze třetích ročníků. Výběrové praxe v Německu se zúčastnilo 
24 žáků. Dva žáci vykonají výrobní praxi o prázdninách z důvodu nemoci v termínu praxe.  
Všichni dílenští učitelé prováděli namátkové kontroly, např. v Rožnově pod Radhoštěm, Frenštátě 
pod Radhoštěm, Vsetíně, Valašském Meziříčí, Bystřici pod Hostýnem, Zubří a Zašové.  
Ostatní kontroly byly provedeny telefonicky. Nebyly shledány žádné vážné nedostatky. 
Nedostatky se vyskytly, tak jako v loňském roce, až při odevzdávání smluv s hodnocením 
zaměstnavatelů. Některé smlouvy byly neúplné (chyběly podpisy, data, razítka od zaměstnavatelů), 
také hodnocení ze strany instruktorů žáků nebyla dostatečná, a někteří žáci měli velké problémy 
s odevzdáním smluv v termínu. 
 
Sekce 14 
 

Odborný výcvik je zajišťován ve vlastních dílnách v budově praktického vyučování a u 
smluvních fyzických a právnických osob v rámci  regionu.  

 
V učebním oboru kadeřník byly uzavřeny smlouvy se šesti firmami: 

 
Kadeřník 
Studio Hanka Pomklová K 2  
Ježková – Frenštát pod Radhoštěm  K 3 
Kedroňová – Rožnov pod Radhoštěm  K 3 
Čapková – Valašské Meziříčí  K 3 
Hvorková - Kelč K 2 K 3 
Bolfová – Valašská Bystřice  K 3 
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V učebním oboru prodavač byly uzavřeny smlouvy se šesti firmami: 
 
Prodavač 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Technické obory: 
 
V elektro oborech bylo uzavřeno celkem 29 smluv. Ve strojírenských oborech byly uzavřeno šest 
smluv. 
 
Autoelektrikář 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektrikář 
 
 

Basel – Rožnov pod Radhoštěm P 1 P 3 
Frištenská – Rožnov pod Radhoštěm  P 3 
Blablová  - Jambo Val. Meziříčí  P 3 
Majerová – Val. Bystřice P 1  
Davidová – Horní Bečva P 1  
Billa Rožnov pod Radhoštěm P 1 P 3 

Auto Bartoň - Krhová AE 2 AE 3 
Auto ESAS – Val. Meziříčí AE 2 AE 3 
Frenštátská lesní – Frenštát pod Radhoštěm AE 2 AE 3 
Autoservis Vrečka – Rožnov pod Radhoštěm AE 2 AE 3 
Auto Siner Poličná  AE 3 
Autocentrum Lukáš Rožnov pod Radhoštěm AE 2 AE 3 
Zdeněk Solánský, Tylovice AE 2 AE 3 
Autoservis Slovák – Rožnov pod Radhoštěm AE 2 AE 3 

Holomý Val. Meziříčí ME 3  E 3 slabo  
AC Akustika Krhová  ME 4   
Bang Ollufsen Kopřivnice ME 3    
Va-Ja Rožnov pod Radhoštěm ME 3    
ATM Klein Horní Bečva ME 3 ME 4   
APRI Rožnov pod Radhoštěm ME 3    
Elektro Maděryč -  Hranice    E 3 silno 
FAUCON – Rožnov pod Radhoštěm ME 3    
ZPT Vigantice ME 3    
Comet – Rožnov pod Radhoštěm ME 3  E 3 slabo  
ESPO Rožnov pod Radhoštěm   E 3 slabo  
Havelka – Rožnov pod Radhoštěm    E 3 silno 
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Kovo obory 
 
ESPO – Rožnov pod Radhoštěm   OK 3 
Josef Matušík – Prostřední Bečva Z 3   
KOVORYS – Tylovice,  Rožnov pod Radhoštěm   OK 3 
Pšenica – Zubří   OK 2  
VISTEON Autopal – Nový Jičín Z 3  OK 3 
Chuděj  - Velké Karlovice   OK 3 
 

Praktické vyučování u studijního oboru mechanik elektronik a elektro oboru proběhlo bez 
problémů. U firmy Matušík – Prostřední Bečva jsme se dohodli na ukončení odborné praxe jednoho 
žáka z důvodů vysoké absence. 
 
 
 
7. Soutěže a mimoškolní aktivity  
 
7.1 Soutěže 
 
Přehled dění v oblasti SOČ za školní rok 2009/2010 
 

Školní rok 2009/2010 byl ve znamení dalšího postupného odklonu maturitních prací i zájmu 
studentů od HW práce. Stále větší pozornost získávají práce SW, přesto se i HW práce nedaly 
přehlídnout, jako např. CNC frézka Lubomíra PEČIVY z třídy P 4.A. 
Celkový výčet odborných činnosti za uplynulý školní rok je seřazen do výsledkových listin. 
 
Školní kolo SOČ 

 
Školní kolo se uskutečnilo dne 22. 3. 2010. Přihlásilo se do něho celkem pět studentů se 

čtyřmi pracemi ve třech soutěžních oborech, viz následující tabulka. 
 

J.T.O. Systém  - Rožnov pod Radhoštěm    E 3 slabo  
Pavlica – Rožnov pod Radhoštěm     E 3 silno 
RETIGO -  Rožnov pod Radhoštěm ME 3    
Sovadina – Přílepy, Holešov ME 3    
Elektromontáže Stančik - Zubří    E 3 silno 
Bezp.ochranná agentura – Frenštát pod Radhoštěm ME 3    
EMPESORT -  Valašské Meziříčí ME 3  E 3 slabo  
REGMET -  Valašské Meziříčí ME 3    
GEDOS – Nový Jičín    E 3 silno 
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Do odborné poroty zasedli Ing. Jiří Král a Ing. Svatopluk Čech. Předsedou odborné poroty a 

garantem školního kola SOČ byl jako každoročně Ing. Bohumil Federmann. 
Soutěžní klání zahájil garant školního kola SOČ Ing. Bohumil Federmann. Po důkladném posouzení 
dospěla odborná porota k výslednému pořadí. 
 

V tabulce je písmenem „P“ vyznačen postup studentů do okresního kola SOČ.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Výsledková listina 
školní přehlídky SOČ na SŠIER 

22.04.2010 - 13:00 - Rožnov pod Radhoštěm 
 Obor Student Práce Pořadí 
       

P4.B 18 CHUMCHAL       Martin PHP + MYSQL stránky 1P 
P4.B 12 TVRDOŇ            Filip PHP aplikace 2P 

     
 P4.A 
P4.C 

12 
 

ŽAČOK              Martin 
STŘÁLKA           Jan 

Učební materiál k mikrokontrolerům 
  

 
1P 

P4.B 10 PEČIVA             Lubomír CNC frézka 1P 
  

Okresní kolo SOČ 
 

Okresní kolo SOČ se uskutečnilo dne 7. dubna 2010 ve SPŠ stavebním ve Valašském 
Meziříčí za účasti sponzorů (Česká spořitelna) a organizátorů. Garantem okresního kola byl p. Mgr. 
Jiří Drozd.  
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Naši školu úspěšně zastupovalo a reprezentovalo pět studentů ve čtyřech kategoriích, kteří 
postoupili ze školního kola. Studenty doprovázel jako pedagogický doprovod, ale zároveň jako člen 
Okresní komise SOČ Ing. Bohumil Federmann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po úspěšném proběhu okresního kola, vzniklo výsledné pořadí v jednotlivých kategoriích. Celkem 
za okres postoupilo ve všech kategoriích 16 prací, včetně našich čtyř prací a pěti studentů.  
 

Výsledková listina - SOČ - Okresní kolo, pořadí studentů SŠIER 
7. 04. 2010 Střední průmyslová škola stavební, Valašské Meziříčí 

 Obor Student Práce Pořadí  
P4.B 18 CHUMCHAL       Martin PHP + MYSQL stránky 1P 
P4.B 12 TVRDOŇ            Filip PHP aplikace 2P 
P4.A 
P4.C 

12 
 

ŽAČOK              Martin 
STŘÁLKA           Jan 

Učební materiál k mikrokontrolerům 
  

 
1P 

P4.B 10 PEČIVA            Lubomír CNC frézka 1P 
 
 
Krajské kolo SOČ 

 
V pátek 30. dubna 2010 proběhlo na Gymnáziu J.A.Komenského a JŠ Uherský Brod už 

počtvrté krajské kolo SOČ. Koordinátorem přehlídky byl již tradičně RNDr. Drahoslav Viktorýn, 
zástupce ředitele gymnázia.  
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Přehlídky se účastnilo celkem 90 prací, celkem 121 soutěžících se představilo před 41 porotci. Naši 
školu reprezentovalo 5 studentů ve 4 oborech, kteří postoupili z Okresního kola. Studenty 
doprovázel jako pedagogický doprovod a zároveň jako člen Krajské komise SOČ Ing. Bohumil 
Federmann. 

Po úspěšném Okresním kole a absolvování kola Krajského vzniklo výsledné pořadí s postupem 
našich dvou studentů do Celostátního kola. 

 

 

 
 

  
 

32. ročník Celostátní přehlídky SOČ 
  

Organizací Celostátní přehlídky Středoškolské činnosti byla pověřena Střední škola 
průmyslová strojnická a Vyšší odborná škola Chrudim. Celostátní přehlídka se konala ve dnech 11. 
– 13. 6. 2010, zúčastnilo se jí cca 300 žáků středních škol. 
  
Výsledky našich studentů: 
 

10   (Elektrotechnika, elektronika, technika počítačů a telekomunikace) 
 
Nedostavil se 
Název práce:  CNC frézka  
Autor:   Lubomír Pečiva 
  

18 (Informatika) 
12. místo 
Název práce:  Inzertní server rajfirem.cz  
Autor:   Martin Chumchal 
 

Výsledková listina - SOČ - krajské kolo, pořadí studentů SŠIER 
30. 04. 2010 GYMNÁZIUM J. A. KOMENSKÉHO A JAZYKOVÁ ŠKOLA 

S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY UHERSKÝ BROD 
 Obor Student Práce Pořadí  

P4.B 18 CHUMCHAL       Martin PHP + MYSQL stránky 1P 
P4.B 10 PEČIVA            Lubomír CNC frézka 1P 



 

 
 

30

Termín celostátních kol je trvale stanoven na polovinu měsíce června, kdy již většina 
studentů odmaturovala a má mnoho dalších povinností či plánů, které se často kříží s termínem 
Celostátní přehlídky prací SOČ, pak se stává, že se studenti Celostátní přehlídky SOČ nezúčastní. 
Nejinak tomu bylo v případě frézky Lubomíra Pečivy, kde byl navíc problém s velikostí a 
hmotností vyrobeného stroje. 
 
 
  
Soutěž odborných dovedností oboru vzdělání prodavač a kadeřník 
 

Úsek  praktického vyučování  zorganizoval v letošním školním roce několik  školních kol 
soutěže odborných dovedností. U oboru prodavač pro oba ročníky.  

 
U oboru kadeřník se školní kolo uskutečnilo v prostorách AGH hotelu. Soutěžilo se 

v kategorii SCÉNE - hlavní kategorie.V další části programu se naše žákyně představily v kategorii 
exhibice, kde se česaly svatební účesy doplněné svatebními šaty, které zapůjčila p. Silná ze studia 
ART Rožnov pod Radhoštěm. Z hlavního soutěžního kola na mistrovství republiky s názvem 
Harmonie 2010 postoupila Marie Pavelková, která v silné konkurenci obsadila v dámské kategorii 
velice pěkné 17. místo.  

 
  
 
Další soutěže a umístění našich žáků: 

 
Název soutěže Okrskové kolo Okresní kolo Umístění 
Basketbal X  3. 
Volejbal  X 4. 
Kopaná X  1. 
Kopaná  X 4. 
Košíková X  1. 
Košíková  X 3. 
Odbíjená X  1. 
Odbíjená  X 4. 
Florbal X  1. 
Florbal  X 2. 
Sálová kopaná X  1. 
Sálová kopaná  X 2. 
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7.2 Významné sportovní úspěchy školy  
 
Mistrovství republiky středních škol v házené :  26.-28.1.2010, Rožnov pod Radhoštěm 
 
       Nejvýznamnější sportovní akcí tohoto školního roku bylo pořádání republikového finále 
Poháru AŠSK v házené středních škol hochů i dívek, které proběhlo v lednu 2010.  Družstvo 
chlapců naší školy šlo do turnaje jako jeden z favoritů a prohrálo až ve finále. Druhé místo nakonec 
zaručilo splnění cíle, který jsme si stanovili. Tím byla reprezentace České republiky na mistrovství 
světa středních škol v Portugalsku. Celkově turnaj potvrdil vysokou úroveň této akce, představila se 
na něm i řada hráčů ligových klubů, kteří momentálně studují na středních školách.  
 
 

   
     
 
 
Mistrovství světa středních škol v házené : 19.-26.3.2010, Portugalsko 
 

Družstvo naší školy se zúčastnilo v březnu Mistrovství světa středních škol v házené, které 
se konalo v portugalských městech Braga, Fafe a Guimaraes pod názvem World School´s 
Handball Championship. V konkurenci 24 zemí z celého světa obsadili naši hráči pěkné 11. 
místo.  
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7.3  Mimoškolní aktivity žáků 
 
V měsíci září proběhly tři sportovní kurzy druhých a třetích ročníků, v rámci kterých žáci 
absolvovali vodácký výcvik na tekoucí vodě na řece Vltavě. 
 

     
 
 
 

 
 V měsíci prosinci proběhl zdokonalovací kurz carwingu a snowboardingu v Itálii (Falcade). 
 

           
 

 
 
V lednu proběhly lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 1. ročníku na Pustevnách (sekce 16) a na            
Horní Bečvě (sekce 14).  
 
 

          
V měsíci červnu pořádala škola sportovní výběrový kurz v Chorvatsku  
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Pro žáky všech ročníků byly organizovány exkurze, výlety a návštěvy odborných výstav (INVEX 
Brno, ELEKTROTECHNIKA Ostrava , THERMA Ostrava, AUTOTEC Brno). 
Pro zájemce z řad žáků byly organizovány zájezdy do divadla v Ostravě, a to podle kvality  
programové nabídky.  
 
8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
Nábor žáků 
 

Vzhledem k nepříznivému vývoji demografické křivky a tvrdé konkurenci dalších středních 
škol je systematický nábor žáků na školu jednou z nejdůležitějších činností v průběhu školního 
roku. 
Osnova náboru je následující: 
- Návštěvy zástupce školy v 9. třídách ZŠ. 
- Účast zástupce školy na třídních schůzkách. 
- Prezentace školy na tzv. burzách škol. 
- Dny otevřených dveří a Den praktických činností. 
 

V letošním školní roce jsme se zúčastnili celkem 9 prezentačních akcí po celé Moravě, 
některé byly i vícedenní a zajišťování bylo velmi náročné : 
Valašské Klobouky (16. 10. 2008), Hodonín (21. a 22. 10. 2009), Hranice n. M. (22. 10. 2009), Zlín 
(25. a 23. 10. 2009), Čadca (27. a 28. 10. 2010), Frýdek Místek (3. 11. 2009), Nový Jičín (4. a 5. 11. 
2009), Třinec (10. 11. 2009), Ostrava (4. a 5. 12. 2010)       
 
Uspořádali jsme postupně : 
- Den otevřených dveří - 23. října 2009,  zúčastnilo se 108 žáků, 
- Dny otevřených dveří -  27. a 28. listopadu 2009,  zúčastnilo se 105 žáků. 
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-  Den praktických činností  - 11. prosince 2009, zúčastnilo se 89 žáků. 
V rámci Dne praktických činností proběhla soutěž „Ukaž, co umíš“ pro kategorie mladý 
elektrotechnik, mladý nástrojař a mladý aranžér s cílem zaujmout potencionální zájemce o naši 
školu a ukázat jim směr, kam se chce výuka těchto oborů ubírat. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 
soutěžících a byla účastníky i rodiči hodnocena velmi kladně. Naše úsilí pak bylo oceněno tím, že 
se nám podařilo otevřít pro školní rok 2010/2011 tři třídy tříletých oborů. 
 
 

         
 
  
 
Maturitní ples 2010 

Dlouholetou tradici pořádání maturitního plesu jsme  dodrželi i letos s malou změnou. Místo 
jednoho jsme uspořádali plesy dva. Na prvním, který se konal dne 19. února 2010 v prostorách 
hotelu Relax v Rožnově p.R., se představili studenti tříd P4.A, P4.B a PO 2, druhý se pořádal 
následující týden pro třídy E4., ME 4 a P4.C dne 26. února 2010 a konal se ve všech prostorách 
Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm.  

Organizaci obou plesů tentokrát vzalo do svých rukou vedení školy za pomocí Sdružení 
rodičů při SŠIEŘ, studentů 3. ročníků a samozřejmě i samotných maturantů. Vynaložené úsilí 
hlavních organizátorů se vyplatilo. Celkový výtěžek z obou plesů naplnil fond Sdružení rodičů a  
podpořil tím možnost financování sportovní, kulturní i  zájmové činnosti všech studentů naší školy. 

Myšlenka pořádání dvou maturitních plesů se osvědčila a snad budeme moci takto kladně 
hodnotit i maturitní ples ve školním roce 2010/2011.  
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9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a ostatní kontroly 
 
Inspekce ČŠI 
Ve sledovaném období 2009/2010 nebyla provedena ve škole žádná inspekce. ČŠI v rámci své 
činnosti provedla tato hodnocení: 

• Hodnocení ŠVP školy pro obor vzdělávání 69-51-H/02 kadeřník. Bylo zjištěno, že je 
v souladu s RVP. Doporučení ČŠI byla zapracována. 

• Hodnocení ŠVP školy pro obor 23-51-H/01 strojní mechanik (zámečník). Sdělení ČŠI 
obsahuje doporučení pro dopracování ŠVP. 

 
Ostatní kontroly 

• Dne 8.10.2009 provedla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 
v rámci státního zdravotního dozoru kontrolu dílen odborného výcviku. Zjištěným 
nedostatkem byly chybějící lavičky v šatnách OV. 

• Ve dnech 17.a 18. 2. 2010 provedla OSSZ Vsetín kontrolu pojistného a plnění úkolů 
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 
 
 

  
10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ za rok 2009 
 
A. Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2009 
neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 
platy 30 703 886  32 049 423  
ostatní osobní náklady 795 000  766 000  
ONIV přímé 11 918 454  12 568 567  
ONIV provozní 8 517 100  8 585 700  
NIV ostatní 30 000  894 997,31  
Celkem 51 964 450 54 864 687,31 
 
 
investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 
dotace od zřizovatele 0  94000  
dotace ze státního rozpočtu     
dotace ze zahraničí    
dotace ze státních fondů    
Celkem 0 94 000 
Odvod z investičního fondu: 0 0 
 
 
Z toho účelové prostředky: 
 Přímé ONIV z MŠMT 
 -  na zvýšení nenárokových složek platu pedagogických pracovníků  1 261 029,- 
 -  na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků      365 441,- 
 -  na odměny učitelům za práci s integrovanými žáky                      6 000,-
 Provozní ONIV z KÚ 
  - na podporu odborného vzdělávání – stipendia pro žáky oboru OK a ZÁ  118 700,- 
  - na podporu projektu házené v SŠIEŘ  z Fondu ml. a sportu     30 000,- 
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Mimorozpočtové zdroje 
 Dotace z ESF –  864 997,31  Kč  - projekt na zavedení výuky hradlových polí FPGA a  
programování VHDL do standardu výuky zahájený v listopadu 2008 v rámci OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.  
  
Investiční dotace 
Investiční dotace od zřizovatele ve výši 94 000,- byla použita ve výši 92 820,- Kč  
na financování zpracované projektové dokumentace k projektům v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Nedočerpaná dotace ve výši 1 180,- byla v lednu 2010 vrácena na účet 
poskytovatele. 
 
 
B. Hlavní činnost 
 
Přehled o plnění rozpočtu vybraných   NAKLADŮ hlavní činnosti. 
 

    

Skutečnost            
k 31. 12. 

2008 

Upravený 
rozpočet 

2009 

Skutečnost                        
k 31. 12. 

2009 

% 
plnění 

rozpočtu 
2009 

% 
nárůstu 

2009/2008 

PŘÍMÉ 
NÁKLADY 
CELKEM   

43 779,50 46 550,26 45 902,26 98,61 4,85 

Z toho:             
  Mzdové prostředky  31 513,43 32 973,12 33 214,93 100,73 5,40 
  501. Platy zaměstnanců 30 462,53 32 049,42 32 084,42 100,11 5,32 

  
502. Ostatní platby za 
provedenou práci 1 050,90 923,70 1 130,51 122,39 7,58 

  Zákonné pojištění a FKSP 11 514,52 11 839,61 11 424,65 96,50 -0,78 

  
503. Pov.pojistné plac.zam. 
(mimo 5038) 10 904,53 11 197,62 10 782,96 96,30 -1,11 

  5342     FKSP 609,99 641,99 641,69 99,95 5,20 
  Ostatní přímé náklady 751,55 1 737,53 1 262,68 72,67 68,01 
  z toho:           
  5135    Učebnice, šk.potř. zdarma 14,48 0,00 31,40 #DIV/0! 116,85 
  5136    Knihy, učeb.pomůcky 237,38 339,00 695,93 205,29 193,17 

  
5167    Služby školení a 
vzdělávání  65,12 50,00 53,90 107,80 -17,23 

  5173    Cestovné, cest.náhrady 259,78 151,91 209,73 138,06 -19,27 

PROVOZNÍ  NÁKLADY CELKEM 16 374,95 15 982,45 17 911,19 112,07 9,38 
Z toho:             

  
5137     Drobný dlouhod. hmotný 
majetek 480,95 279,40 313,62 112,25 -34,79 

  
z toho: vybavení učeben, 
laboratoří a kabinetů 270,99 100,00 126,55 126,55 -53,30 

  513.      Ostatní nákup materiálu 1 289,39 1 100,00 1 228,70 111,70 -4,71 

  
515.      Nákup vody,paliv,energie 
celkem (mimo 5156) 5 142,33 4 583,00 5 538,52 120,85 7,70 

  5164,5  Nájemné, nájem za půdu 0,00 13,00 2,10 16,15 #DIV/0! 



 

 
 

37

  516.      Ostatní služby 986,36 801,80 668,58 83,38 -32,22 
  z toho: úklid a údržba 0,00 0,00 0,00   #DIV/0! 
               údržba SW 0,00 0,00 0,00   #DIV/0! 

  
5171     Opravy a udrž.(mimo 
ISPROFIN) 1 224,07 2 305,00 2 201,44 95,51 79,85 

  9551    Odpisy majetku 1 932,30 2 041,00 2 019,43 98,94 4,51 
NÁKLADY CELKEM     60 154,45 62 532,71 63 813,45 102,05 6,08 

  
z toho: NIV ESF(UZ 13404, 
33006, 33439)     1207,31     

 
 
Přehled o plnění vybraných VÝNOSŮ hlavní činnosti 
 

    

Skutečn
ost            

k 31. 12. 
2008 

Uprave
ný 

rozpoč
et 2009 

Skutečn
ost            

k 31. 12. 
2009 

% 
plnění 
rozpoč
tu 2009 

% 
nárůstu 
2009/200

8 

VÝNOSY CELKEM 59 
611,08 

62 
532,69 63078,16 100,87 5,82 

Z toho:           

  Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 6 072,99 5 

690,00 6 174,14 108,51 1,67 

  z toho:           
                produktivní práce žáků 116,15 40,00 81,64 204,10 -29,71 

                školné 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0

! #DIV/0! 

                stravné 3 999,53 
3 

800,00 4 196,98 110,45 4,94 

                poplatky za ubytování 1 870,55 
1 

835,00 1 806,80 98,46 -3,41 

  
              příspěvek na úhradu nákl.v    
ZUŠ 0,00 0,00 0,00 

#DIV/0
! #DIV/0! 

  Příspěvky a dotace 52 
799,46 

55 
206,69 

55 
206,98 100,00 4,56 

  z toho:           

  
              dotace na přímé NIV 
vč.přímých ONIV /* 

42 
993,23 

43 
163,83 

43 
163,83 100,00 0,40 

  
              příspěvek na provozní ONIV 
/** 9 067,81 

8 
585,70 8 585,70 100,00 -5,32 

  Zúčtování fondů 675,41 1 
631,00 1 650,28 101,18 144,34 

  z toho:           

               fond oběžných aktiv, FKSP 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0

! #DIV/0! 

               fond odměn 0,00 0,00 35,00 
#DIV/0

! #DIV/0! 

               rezervní fond 286,07 96,00 144,50 150,52 -49,49 

               investiční fond 389,34 
1 

535,00 1 470,78 95,82 277,76 
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Výnosy z pronájmu nemovitostí a 
nebyt.prostor 1,79 2,00 0,72 36,00 -59,78 

  Ostatní výnosy 55,92 0,00 40,03 
#DIV/0

! -28,42 

 
 
C. Doplňková činnost 
 
Doplňková činnost je v organizaci provozována na základě  vydaných živnostenských listů. 
Dosažený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti za rok 2009 činí  zisk ve výši 739 609,70  Kč. 
V roce  2009 stejně jako v letech předchozích  byla doplňková činnost prováděna   
v následujících oblastech : 

Činnost Náklady Výnosy Výsledek 
hospodaření 

Výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnost. zákona 1 698 305,94 2 427 687,21 729 381,27 
     v tom :       
          ubytovací služby (stř. 02 ) 317 722,27 524 520,85 206 798,58 
          ubytovací služby (stř.  80) 45 436,14 75 965,36 30 529,22 
          nájmy - nebytové prostory (stř. 70) 275 321,13 838 880,00 563 558,87 
          nájmy - sportovní hala (stř. 11) 856 648,82 700 027,00 -156 621,82 
          ostatní nájem nebytových prostor (stř. 
9) 3 200,00 4 202,00 1 002,00 
          kurzy, školení (stř. 07) 199 977,58 284 092,00 84 114,42 
Hostinská činnost 55 517,00 61 884,43 6 367,43 
Zámečnictví, nástrojářství 9 830,00 10 160,00 330,00 
Holičství, kadeřnictví 4 500,00 0,00 -4 500,00 
Výroba elektřiny (sluneční energie - 
fotovoltaika) 1 087,00 9 118,00 8 031,00 
Celkem za DČ 1 769 239,94 2 508 849,64 739 609,70 
 
 
D. Vyhodnocení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2009 za hlavní a doplňkovou 
činnost 
 
K 31.12.2009 dosáhla škola v doplňkové činnosti zisk ve výši 739 609,70 Kč a ztrátu v hlavní 
činnosti ve výši -735 307,14 Kč. Celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši 4 302,56  Kč byl 
po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu pro financování další činnosti školy.  
 
 
E. Tvorba a čerpání fondů organizace 
       (v Kč) 

  
Stav k 31. 12. 

2008 
Tvorba v r. 

2009 
Čerpání v r. 

2009 
Stav k 31. 12. 

2009 

Fond odměn 30 110,00 5 000,00 35 000,00 110,00 

FKSP 150 899,36 646 629,00 671 400,32 126 128,04 

Investiční fond 1 701 545,55 2 148 628,86 2 867 660,00 982 514,41 

Rezervní fond 380 731,18 181 419,82 486 786,46 75 364,54 
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Fond odměn – účet 911 
V roce 2009 byl fond čerpán na odměny a zůstatek je plně kryt finančními prostředky na 
bankovním účtu.  
 
FKSP – účet 912 
Tvorba přídělem  z hrubých mezd ve výši 2 %,  ve výši    646, 629 tis. Kč 
Čerpání  za rok 2009 ve výši        671, 40 tis. Kč   

       v tom:    příspěvek na stravování      158, 43 tis.  Kč         
        rekreace zaměstnanců vč. dětí   113, 45 tis.  Kč  
       odměny živ. a pracovní výročí      69, 21 tis.  Kč 
       sport, kultura,                   87,12 tis.  Kč 

    rehabilitace, relaxace      131      tis. Kč 
    příspěvek na penzijní připojištění    112,20 tis. Kč 
 
Investiční fond – účet 916 
Tvorba fondu:         2 148, 63  tis. Kč  
 v tom:  z odpisů      2 055,80  tis. Kč 
   investiční dotace zřizovatele         92,82  tis. Kč 
Čerpání fondu:        2 867, 66  tis. Kč 
     v tom:  elektroinstalace a rozvody        413,51   tis. Kč 
   projektová dokumentace OPŽP   92,82   tis. Kč 
   oprava střechy DM1        784,00   tis. Kč 
   oprava šatem vč. sprch – hala   190,00   tis. Kč 
   oprava podlah DM         140,21  tis. Kč 
   služební auto Š Octavia    462,50  tis. Kč 
   počítačová síť uč. 102     291,17  tis. Kč 
   interaktivní tabule           84,42  tis. Kč 
   výukové vozidlo Š Octavia        119,90  tis.Kč 
   frézka              79,29  tis.Kč 
   míchací stroj UNI do ŠJ         209,82  tis.Kč 
    
Rezervní fond – účet 914 
Tvorba fondu:         181,42  tis. Kč 
 v tom :  příděl z výsledku hosp.za 2008   90,15 tis. Kč 
   peněžní dary        85,17  tis. Kč 
   nevyčerpané prostředky projektů       6,10  tis.Kč   
Čerpání fondu:        486,79  tis. Kč 
 v tom :  další rozvoj činnosti školy    79,30  tis. Kč 
    (nákup válend na DM 1) 
   čerpání účelově poskytnutých darů     59,09  tis. Kč  
    (projekt Házená, sport. a vodácké potřeby) 
   použití prostředků projektů z min. let  348,39  tis. Kč 
 
F. Vyhodnocení plánu oprav 
Náklady na opravy a udržování majetku v hlavní činnosti za 2009: 2 201,44 tis. Kč 
 v tom :   opravy nemovitého majetku   1 140,58  tis. Kč 
   (elektroinstalace DM1, střecha DM1) 
   běžná údržba a malování    469,34  tis. Kč 
   opravy strojů a zařízení    100,23  tis. Kč 
   ostatní (údržba SW, revize)    188,46 tis. Kč 
   opravy provedené mimo rozpočet   302,83  tis. Kč 
    (uč. 201, 204, 205 stoupačky TV)  
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G. Přehled o pohybu dlouhodobého majetku 

Nově zařazený majetek :  2 998 866,24 Kč 

v tom : 154 825,42,- drobný dlouhodobý NH – software 
  z toho: 37 806,-  23 ks licence MS Office pro výuku 
   35 522,-  25 ks MVL Autodesk pro výuku AUTOCAD  
   13 349,- výukový SW – psaní na PC 
   31 807,-   17 ks Office 2007(učebna 204 –hrazeno z projektu EU) 
     4 903,-   licence pro Wi-Fi síť (hl. budova) 
     3 530,-   Windows 2008 – server 
   26 958,-   Windows 2008  server (operační systém  pro  jednotný  

   informační systém  (licence pro přístupné oprávnění  80  
  učitelů,  160 žáků) 

 56 942,- budovy, stavby 
  v tom:   56 942,-  techn. zhodnocení budovy -  internetový rozvod DM 1 
 1 127 214,- samostatné movité věci   
  v tom:    79 296,-  Uni frézka pro výuku obráběčů kovů 
   462 500,-  služební auto Škoda Octavia 
     84 419,-  interaktivní tabule do jazykové učebny   
     291 175,-   PC síť (16 ks ) v učebně č. 102      
   209 824,-  UNI kuchyňský robot (krouhač) do školní kuchyně 
 1 659 884,82 drobný dlouhodobý hmotný majetek, 
  v tom:  629 524,95,- DDHM –učební pomůcky pro výuku hrazené z přímých  
     ONIV   
   501 615,65 – ostatní DDHM,  
   528 744,22  - DDHM financovaný  v rámci projektu EU 
          
Vyřazený majetek:  1 074 350,79 Kč 
v tom :  759 461,53 Kč – samostatné movité věci 
   v tom: 372 697,12 Kč – napařovací stroj (uč.pomůcka sb. TELAB) 
    262 041,62 Kč – měřič parciálních tlaků (sb. TELAB) 
      35 569,78 Kč -  2  ks televizní kamera (sb. TELAB) 
      22 402,10 Kč   meotary   (uč. pomůcky sb. AVP)   
      15 585,60 Kč – promítačka  (sb. AVP)  
  314 889,26 Kč – drobný dlouhodobý HM 
   v tom:  k likvidaci      312 343 Kč 
     
    bezúplatný převod   2 546,25 Kč. 
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11. Zapojení školy do mezinárodních programů 
 
Slovensko 
Spolupráce se Strednou priemyselnou školou Piešťany 
 

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm (dále SŠIEŘ) 
dlouhodobě udržuje kontakt se svou partnerskou organizací Strednou priemyselnou školou 
elektrotechnickou Piešťany (dále SPŠE). Kontakt neudržuje jen vedení obou škol, ale v odborné 
rovině samozřejmě také pedagogové obou školských zařízení. Ke spolupráci patří i tradiční 
výměnné studijní pobyty žáků. Poslední taková studijní výměna proběhla ve školním roce 
2007/2008 za finanční podpory Asociace středoškolských klubů. Díky těmto vazbám, kontaktům a 
aktivitám se v polovině září roku 2009 zrodila myšlenka v hlavách dvou pedagogických 
pracovníků, Ing. Lukáše Hapla ze SŠIEŘ a Ing. Jaromíra Třísky ze SPŠE, uskutečnit další, 
specificky a svým způsobem i unikátně zaměřené výměnné vzdělávací kurzy pro žáky obou škol. 
Specifičnost a unikátnost je dána především samotnou náplní, formou a časovým rozvržením 
zamýšlených výměnných kurzů. Piešťanská průmyslovka, jež je jedním z nově vzniklých lokálních 
školicích středisek LCNA (Local CISCO Networking Academy) na Slovensku na základě záměru, 
pod taktovkou Ing. Třísky proškolila v období leden – červen 2010 rožnovské žáky 3. ročníků 
oborů EZI a EPS v oblasti poznávání počítačových sítí podle formálních pravidel CISCO akademie 
s možností získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate) Exploration 1 (základy 
síťových technologií). 
 

 
 

V souvislosti s tím je potřeba také informovat o skutečnosti, že proškolením jednoho 
z našich pedagogických pracovníků, Ing. Lukáše Hapla, se Střední škola informatiky, 
elektrotechniky a řemesel dne 16. 4. 2010 zařadila po bok organizací nabízejících vzdělávání v 
kurzech CCNA v programu Cisco akademie. Od školního roku 2010/2011 tedy SŠIEŘ jako LCNA 
(lokální Cisco síťová akademie) v programu CCNA Exploration Network fundamentals svým 
žákům a svým zaměstnancům začne nabízet toto vzdělávání. Certifikát CCNA získaný po úspěšném 
absolvování kurzu má mezinárodní platnost, zároveň svému držiteli nabízí zvýhodnění před 
ostatními uchazeči o pracovní místa v oblastech IT – správa sítí na trhu práce. 
 
 
      
Německo 
Program Leonardo da Vinci „Zapojení technické odborné výuky a učení do malých a středně 
velkých podniků“ 
  

V rámci projektu mobility z programu  Leonardo da Vinci se 30 vybraných studentů SŠIEŘ 
zúčastnilo zahraniční praxe v městečku Schkeuditz  poblíž Lipska. V termínu od 23. května do 12.  
června 2010 se studenty na praxi odjely Ing. Jana Pečenková Hrubcová a Dora Baltasová. Celá 
výprava byla ubytována na bývalém panství Gut Wehlitz. První týden studenti strávili ve školicím 
středisku ZAW a seznámili se s metodami výuky v německé škole. Pomocí programů na počítačích 
si žáci sami navrhovali různá schémata pro zapojení hydraulických a elektrických systémů. 
Vybraná z nich  pak následně využili ve třídě pro praktické vyučování. Další dva týdny studenti 
pracovali ve firmě WWH, kde pracovali na směny. První tři dny se školili a seznamovali 
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s programováním CNC soustruhů a poté pracovali u těchto soustruhů a frézek přímo ve výrobě. O 
víkendech byl pro studenty připraven bohatý program, jako například celodenní výlety do Drážďan, 
Berlína i Lipska. Ani večer studenti neměli čas lenošit, neboť si mohli zahrát bowling, zajezdit si na 
motokárách, navštívit vyhlídkovou věž Panorama Tower a zúčastnit se soutěží, které pro ně 
připravoval jejich doprovod. Pro studenty bylo jistě přínosem, že měli možnost seznámit se 
s metodami výuky v Německu. Všichni nabyli nové zkušenosti , obohatili se po stránce jazykové i 
odborné. Přestože praxe byla v Německu, komunikačním jazykem byla angličtina.Účastníci 
hodnotili praxi kladně  a shodli se na tom, že by byli rádi, kdyby měli tuto možnost i v příštím roce. 
 

           
 
 
 
 
12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
prostřednictvím vlastních aktivit nebo prostřednictvím projektů 
 

Informace o nabídce vzdělávacích kurzů škola  zveřejňuje jednak  na stránkách školy, ale 
také v rámci Zlínského kraje na portálu Zkola v sekci „Vzdělávání pro dospělé ve školách 
Zlínského kraje“.  
 
Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení 
Zlínského kraje, o.p.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše škola je spoluzakladatelem Krajského centra dalšího profesního vzdělávání, ředitel 
školy Mgr. Miroslav Trefil je členem správní rady společnosti. 
V dubnu 2010 jsme podepsali smlouvu o partnerství se Střední průmyslovou školou ve Vsetíně, 
společně budeme realizovat projekt v rámci OP VK pod názvem „Rozvoj vzdělávacích programů 
pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje“. 
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Kurzy  Microsoft Office systém 2007 
Naše škola  jako  regionální školicí středisko Microsoft Partners in Learning Center of 

Education již třetím rokem nabízí  v rámci  tří krajů (Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský) 
kurzy určené  všem pedagogům a pracovníkům školství, kteří mají zájem se zorientovat v novém 
prostředí Microsoft Office systém 2007. Pro správce školních sítí a učitele informatiky jsou pak 
připraveny speciální kurzy pro správce IT.  
Koordinátorem střediska je Ing. Zdeněk Štibinger, který také vykonává lektorskou činnost společně  
s dalším vyškoleným  pedagogickým  pracovníkem naší školy  Ing. Pavlem Ručkou.  
Ve školním roce 2009/2010 bylo proškoleno celkem  80 pedagogických pracovníků, od  zahájení 
činnosti  prošlo naším školicím střediskem  už 421 absolventů.  
  
Kurz vakuové techniky 

Ve dnech  14.-.18.6.2010  proběhl ve spolupráci s externím pracovníkem Ing. Karlem 
Bokem  již tradiční  kurz  „Vakuové techniky“. 
Obsahem kurzu byla základní třídenní teoretická část, kterou si mohly účastníci rozšířit o  praktické 
úlohy (měření). Každý účastník  na začátku kurzu  obdržel obsáhlý učební text včetně vybraných 
cvičení (laboratorní praktika) a po ukončení kurzu získal absolvent  osvědčení. 
V letošním ročníku  byla nabízena  tato témata: 
     - Fyzikální základy vakuové techniky   
     - Získávání vakua (principy, vlastnosti a použití vývěv)   
     - Měření ve vakuové technice (včetně hledání netěsností)   
     - Materiály pro vakuovou techniku   
     - Vakuové aparatury (konstrukce, provoz a údržba)   
Odborné semináře  byly zaměřeny na: 
     - Základy technologie tenkých vrstev   
     - Jednoduché výpočty ve vakuové technice   
     - Měření  v systémech managementu jakosti   
 
 
 
OP VK :  Projekt UNIV 2 KRAJE  
 

 
Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se 
dozvíte na http://www.nuov.cz/univ. 
 
Projekt UNIV 2 KRAJE neboli „proměna středních škol v centra celoživotního učení“ 

byl zahájen 1. srpna 2009, jeho nositelem je MŠMT, řešitelem NUOV a realizátorem školy. 
Projektový tým školy vedený ředitelem – mentorem školy pro projekt Mgr. Miroslavem Trefilem a 
metodikem celoživotního učení Ing. Jiřím Králem má za úkol kromě jiného vytvořit 3 modulové 
vzdělávací programy dalšího vzdělávání a pilotně je ověřit. V současné době probíhá 1. vlna tvorby 
programů a bude se tvořit Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole. 
 

http://www.nuov.cz/univ
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                         Foto z evaluační návštěvy školy v rámci projektu UNIV 2 KRAJE  
 
 
 
13. Školou realizované projekty  
 
Cinema Academy Program:  

Od roku 2008 se účastníme projektu Cinema 
Academy Program. V rámci programu jsme obdrželi od 
distributora programu Cinema4D, firmy MAXON, licence 
pro jednu počítačovou učebnu (15 licencí) poslední verze programu MAXON Cinema 4D Release 
11. Jedná se o plnou licenci programu v komerční hodnotě řádově několik desítek tisíc korun. 
Součástí programu jsou i studentské licence pro vybrané úspěšné studenty. Na oplátku firma 
požaduje zasílání výsledných studentských prací a informací o využití programu pro výukové účely. 
V nových ŠVP oboru EZI připravujeme samostatný předmět zaměřený na výuku 3D grafiky 
s využitím výše uvedených licencí. Několik našich studentů si vybralo k řešení maturitní úlohy 
zaměřené na 3D grafiku. Zdařilá byla práce studenta Bukovjana (ze třídy E 4.), který vytvářel 
realistický 3D model moderního domu s vypracováním podrobných 3D detailů. Výbornou byla i 
práce studenta Mičulky (třída E4.), který z podrobné výkresové dokumentace právě v programu 
Cinema 4D vytvořil a následně před komisí obhájil mimořádně zdařilý 3D model sportovního 
automobilu.  
 
 
MOODLE:    

Školní e-learningový portál MOODLE, který je v provozu 
od roku 2007, se nyní úspěšně využíván ve škole při výuce 
zejména odborných předmětů. Je využíván dále i jako všestranně 
využitelný informační uživatelský portál pro studenty i učitele. Zájemcům o MOODLE jsme 
v loňském roce připravili 80 stránkový dokument, který mapuje možnosti použití naší školní 
podoby MOODLE v moderní výuce. K dispozici uživatelům je i velmi dobrý manuál k MOODLE, 
který je v elektronické podobě na školním MOODLE. Pro studenty nových oborů, které vznikly na 
základě schválených ŠVP, učitelé vytvořili i nové zajímavé výukové aktivity v MOODLE. 
Zajímavé aktivity v prostředí MOODLE jsme připravili i v rámci projektu zaměřeného na rozšíření 
výuky hradlových polí v jazyku VHDL. 
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OP VK :   Projekt  “Hledáme mladé technické talenty”  
 

 
 

Naše škola se zapojila do projektu zaměřeného na cílovou skupinu žáků ve vybraných 
technických oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Obecně je zaměřený 
na spolupráci škol, firem a dalších subjektů při propagaci a rozvoji technických řemesel. 
Do projektu se zapojilo 19 škol ve 13 různých technických oborech. Tyto projekty byly rozděleny 
do dvou oblastí. V případě naší školy se to týkalo oborů – autoelektrikář, obráběč kovů , zámečník a 
obory elektrikář slaboproud a silnoproud. Projekt znamená uspořádání školních kol pro žáky třetího 
ročníku a z každého tohoto kola postoupili první dva do kola krajského. 
 
Školní kolo se uspořádalo pod vedením učitelů odborného výcviku, a to p. Richarda Kubáně, p. 
Zdeňka Maliny, p. Karla Mužného,p. Josefa Wolka, p. Jiřího Krhuta a p. Jaromíra Lindušky. Vždy 
se jednalo o dvě části, a to část teoretickou a část praktickou, které byly pro všechny zúčastněné 
školy jednotné. 
 
Krajské kolo oboru autoelektrikář se uskutečnilo v SŠ - COPT Kroměříž a naši školu 
prezentovali žáci Jan Ekl, Martin Dohnal a Jakub Mizera.  
 
Krajské kolo oboru obráběč kovů uspořádala SOŠ Slavičín a zde se naši žáci prezentovali ve 
složení Jiří Koláček a Jakub Mičkal. 
 
Krajské kolo oboru zámečník uspořádala naše škola, zde  nás prezentovali žáci Daniel 
MINARČÍK a Daniel VOHLÍDKA . 
 
Krajské kolo oboru elektrikář silnoproud i slaboproud se uskutečnilo v ISŠ - COPT Valašském 
Meziříčí  a naši školu prezentovali žáci  Lukáš VALENTA a Tomáš STODŮLKA  v oboru 
silnoproud a Miroslav KANTOR a Lukáš Pavlíček v oboru slaboproud.  
 
Mobility – FRANCIE 
Žáci, kteří se umístili ve svých oborech do třetího místa, dostali za odměnu možnost účastnit se 
zájezdu do Francie v termínu 11. – 16. května 2010. V doprovodu p. Zdeňka Maliny se zúčastnili 
této studijní a poznávací akce 3 žáci školy, a to Jan Ekl, Jiří Koláček a Daniel Minarčík.  
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OP VK : Projekt „Vzdělávání pedagogů středních škol ve ZK v projektovém řízení“. 
 

V rámci OP VK jsme zapojeni do projektu „Vzdělávání pedagogů středních škol ve 
Zlínském kraji v projektovém řízení“. Ing. Jiří Král a Ing. Pavel Ručka zastupují školu v tomto 
projektu, jehož výstupem je mimo jiné výuka nepovinného předmětu Projektové řízení ve škole od 
1.9. tohoto školního roku. 
 
 
OP VK : Projekt „Zavedení výuky programování hradlových polí FPGA ve VHDL“ 
 

Druhým rokem pokračovala realizace projektu Zavedení výuky programování hradlových 
polí FPGA ve VHDL, který získal podporu financování v rámci první výzvy Zlínského kraje 
v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

V tomto období proběhla druhá a třetí část školení pedagogů, tentokrát zaměřená na softcore 
procesory. Byla ukončena tvorba čtyř výukových materiálů dle záměru projektu. Pro obor 
elektronické počítačové systémy pak byl nad rámec původního záměru vytvořen výukový materiál 
postihující specifičnost oboru. V rámci předmětu číslicová technika na oboru elektrotechnika – 
zpracování informací, proběhlo pilotní ověření výuky. Pro obor elektronické počítačové systémy 
pak ověření proběhlo v rámci samostatného kurzu pro zájemce z řad žáků 4. ročníků. Pro každý 
obor samostatně pak byla vytvořena základní e-learningová podpora. 

Byla uspořádána soutěž v programování ve VHDL, které se zúčastnilo osm žáků, převážně 
třetích a čtvrtých ročníků. 

Dva žáci třetích ročníků úspěšně absolvovali odbornou praxi na VUT Brno, Ústavu 
automatizace a měřící techniky. Praxe byla zaměřená na VHDL a softcore procesory. 
Realizaci projektu zaznamenali u významného světového výrobce hradlových polí, firmy Altera. Na 
základě toho škole bylo nabídnuto zapojení do firemního univerzitního projektu. Tato nabídka byla 
přijata. 

Problematika hradlových polí zaujala pedagogy ze Strední odborné školy Kysúcké Nové 
Město, kteří se přijeli podívat, jak to učíme v ČR ( viz. foto ). 
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14. Spolupráce s odborovou organizací 
 

V rámci školy působí 2 odborové organizace ČMOS. Spolupráce s představiteli odborů je 
korektní. Vzájemné vztahy, práva a povinnosti upravuje platná Kolektivní smlouva. 
 
 
 
15. Spolupráce s vysokou školou 
 
 
 
 
 
 
 

Ve školním roce 2009/2010 jsme byli díky schválené akreditaci FAI UTB ve Zlíně pro 
bakalářský studijní obor Informační a řídicí technologie oficiálně uznáni jako konzultační středisko 
nabízející studium v bakalářském studijním programu Informační technologie, oboru Informační a 
řídicí technologie pod FAI UTB ve Zlíně. Mohli jsme tedy zahájit nábor studentů do bakalářského 
studia na našem konzultačním středisku při SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm.  Naše snaha 
směřovala na oslovení případných zájemců maturujících žáků středních škol naší školy a středních 
škol v blízkém okolí. Pro tyto žáky jsme připravili prezentaci a poskytli jsme jim veškeré důležité 
informace týkající se tohoto vysokoškolského studia. O našem záměru byla sepsána tisková zpráva 
tiskovým oddělením města Rožnov pod Radhoštěm a naše oznámení o zahájení studia se objevilo 
na www stránkách města Rožnova pod Radhoštěm, dále v místním i regionálním tisku. Přes 
veškerou snahu, kterou jsme do této činnosti vložili, se nepodařilo oslovit dostatečný počet 
maturujících žáků středních škol na to, aby bylo možné od školního roku 2010/2011 zahájit výuku 
na našem konzultačním středisku.  To však nic nemění na faktu, že již oficiálně patříme mezi 
konzultační střediska FAI UTB ve Zlíně a náš záměr realizovat bakalářské studium na naší škole ve 
spolupráci s FAI UTB ve Zlíně stále trvá i pro další akademický rok, tedy rok 2011/2012.  
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Přestože se nám zatím nepodařilo zrealizovat bakalářské studium, spolupráci jsme zúročili 
tím, že nám fakulta zapůjčila vybavení pro jednu počítačovou učebnu, kterou jsme nutně 
potřebovali pro výuku od začátku nového školního roku (viz. foto ). 
 
 
16. Slovo na závěr. 

 
Školní rok 2009 / 2010 byl opět velmi náročný. Zvládli jsme bez potíží maturitní zkoušky 

v šesti maturujících třídách a novou formu závěrečných zkoušek ve třech třídách ( v sedmi oborech 
vzdělání ). Pedagogové se průběžně připravovali na novou formu maturitní zkoušky. Dopracoval se 
ŠVP pro obor Mechanik elektronik, pracuje se na posledním ŠVP pro obor Podnikání. Průběžně se 
pracuje na autoevaluaci školy prostřednictvím nástroje „Barvy života“ a prostřednictvím 
sociometrického šetření na drogy a záškoláctví. Pracovali jsme na projektech, mezinárodní styk 
v oblasti vzdělávání probíhal hlavně se Slovenskem, pokračovalo se ve spolupráci s UTB Zlín. Jsme 
aktivní i v mimoškolní oblasti, svědčí o tom lyžařské kurzy ( včetně výběrového v Itálii ), sportovní  
kurzy ( Vltava a Chorvatsko ), účast na Mistrovství světa středních škol v házené v Portugalsku a 
jiné. Nestal se žádný vážný úraz, nedošlo k žádné mimořádné události. Stejně jako v loňském roce 
musím na závěr konstatovat, že si vysoce vážím práce všech zaměstnanců školy a děkuji jim za ni. 
 

Školní rok 2009/2010 hodnotím celkově jako úspěšný. 
 
 
              Mgr. Miroslav Trefil 
                ředitel školy 
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