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Obsah dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 

školy v platném znění, § 7, odst. 1: 

 
 

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, 

zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje 

o školské radě        

 

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 

ve školském rejstříku        

 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

 

d) údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021   

 

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků 

závěrečných a maturitních zkoušek   

 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů    

 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti   

 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

  

j) základní údaje o hospodaření školy      

 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
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Přílohy: 

 

Č. 1.  Zpráva o činnosti informačního střediska a školní knihovny 

za školní rok 2020/2021         

 

Č. 2.  Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2020/2021 
          

Č. 3.  Hodnocení realizační části plánu EVVO ve školním roce 2020/2021 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výroční zpráva je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů 

v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů.  
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 
 

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, 

zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, 

údaje o školské radě 

 
 

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, se sídlem Kapitána 

Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 13 644 271, zřízená Moravskoslezským 

krajem usnesením dne 1. 7. 2001 poskytovala ve školním roce 2020/2021 v hlavní činnosti 

střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem dle Zřizovací listiny 

ZL/125/2001 ze dne 27. září 2001 v úplném znění a Rozhodnutí o změně v údajích vedených 

v rejstříků škol a školských zařízení s účinností od 14. 3. 2019, čj. MSK 44622/2019 ze 

dne 13. 3. 2019 a čj. MŠMT-23566/2016-3 ze dne 3. 8. 2016. 

  

 

 

Škola sdružuje: 

 

1. Střední školu kapacita 1 100 žáků 

2. Školní jídelnu - výdejnu kapacita: 300 žáků 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 zajišťovala škola činnosti na odloučeném pracovišti: 

 

PSČ 736 01 Havířov – Podlesí Elišky Krásnohorské 1306/29  

 

 

 

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace se člení dle organizačního 

schématu na: 

 

a) úsek teoretického vyučování 

b) úsek praktického vyučování 

c) úsek provozně-ekonomický 
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Údaje o vedení školy: 

 

 

Ředitel .................................................................................. Mgr. Petr Szymeczek 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování,  

statutární zástupce organizace .............................................. Mgr. Zdeňka Vápeníková 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování .......................... Mgr. Jan Fojtík 

Zástupce ředitele pro praktické vyučování ........................... Mgr. Petra Neuwirthová 

Zástupce ředitele pro provozně-ekonomický úsek ............... Ing. Lenka Szymurdová 

Výchovný poradce ................................................................ Mgr. Daria Woznicová 

Metodik prevence ................................................................. Mgr. Taťána Hellerová 

ICT koordinátor .................................................................... Mgr. Petr Pastrňák 

Školní koordinátor EVVO .................................................... Mgr. Jana Smejkalová 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

 

Internetové stránky školy:   www.stredniskola-sucha.cz 

    www.skolasucha.cz 

    www.missreneta.cz 

 

e-mailový kontakt:      reditel@stredniskola-sucha.cz 

    sekretariat@stredniskola-sucha.cz 

 

 

Údaje o školské radě:  

I. Členové jmenovaní zřizovatelem: 

1. Ing. Bohuslav Niemiec 

2. Jiří Švarc 

II. Členové zvoleni ve volbách zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: 

1. Mgr. Martina Hořavková 

2. Mgr. Petr Kluz 

III. Členové zvoleni ve volbách pedagogickými pracovníky školy: 

1. Mgr. Zdeňka Vápeníková 

2. Mgr. Renáta Muroňová 

http://www.stredniskola-sucha.cz/
http://www.skolasucha.cz/
http://www.missreneta.cz/
mailto:reditel@stredniskola-sucha.cz
mailto:sekretariat@stredniskola-sucha.cz
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 

 

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem  

ve školském rejstříku 

 
STAV ŽÁKŮ K 30. 9. 2020 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. celkem 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 60 60 57 33 210 

75-41-M/01 Sociální činnost-sociálně výchovná 31 29 27 33 120 

69-41-L/01 Kosmetické služby 22 19 13 18 72 

69-51-H/01 Kadeřník 33 33 40  106 

66-51-H/01 Prodavač   8  8 

celkem: 146 141 145 84 516 

 

 

       

Celkem Střední škola        

z toho – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: 402      

z toho – obory středního vzdělání s výučním listem: 114      

Celkem 516      

 

Ve školním roce 2020/2021 studovalo v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou 

77,9 % žáků a v oborech středního vzdělání s výučním listem 22,1 % žáků. 

  

Hlavní náplní organizace je výchova a vzdělávání žáků vedoucí k získání středního vzdělání 

s maturitní zkouškou, nebo středního vzdělání s výučním listem. Ve školním roce 2020/2021 

spočívala velká zodpovědnost školy v co nejefektivnějším využití technických prostředků, 

dovedností vyučujících a implementaci moderních metod pro vedení distanční výuky napříč 

všemi obory. Především pak také aktivní motivování žáků k osobní zodpovědnosti a dodržování 

nastavených vzorců výuky ze strany vyučujících. Velký důraz byl kladen také na maximální 

využití času v praktickém vyučování, které distanční výukou trpělo nejvíce. V oboru vzdělání 

Pedagogické lyceum poskytovala škola odbornou přípravu žáků v obecně pedagogických 

činnostech s důrazem na posílení přípravy žáků k dalšímu studiu na vysokých školách 

připravujících pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení a na výkon 

ostatních pedagogických činností v různých institucích, které se svou činností zaměřují 

především na děti a mládež. Absolventi zároveň získávají odbornou kvalifikaci asistent 

pedagoga a pedagog volného času. Prostřednictvím oboru vzdělání Sociální činnost škola 

připravovala žáky na výkon činností ve sféře sociálních služeb. Absolventi oboru získávají 

odbornou kvalifikaci jako pracovník v sociálních službách. V tomto oboru také zajišťovala 

v uplynulém roce škola výuku imobilní integrované žákyni. Obor Kosmetické služby 

připravoval vědomostmi komplexně připravené specialisty pro práci v kosmetických službách.  

Střední škola také připravovala žáky v oborech středního vzdělání s výučním listem zaměřené 

na obchod Prodavač – motorová vozidla a osobní služby v oboru Kadeřník.  
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Srovnání struktury žáků školy dle typů studia v grafech 

 

 Obory vzdělání 2020/2021 

obory vzdělání s maturitní zkouškou 402 

obory vzdělání s výučním listem 114 

Celkem 516 

 

 

     

Obory vzdělání 2019/2020 
 

 
 

  

obory vzdělání s maturitní zkouškou 388    

obory vzdělání s výučním listem 126    

Celkem 514    

     

     

  

 

  

Obory vzdělání  2018/2019 

 

obory vzdělání s maturitní zkouškou 373 

obory vzdělání s výučním listem 130 

Celkem 503 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

V grafech je viditelná stabilita počtu žáků školy i jejich rozložení dle typu studia v průběhu 

posledních let. Tyto výsledky plně korespondují s dlouhodobou koncepcí školy. Lehce klesající 

počet žáků u oborů vzdělání s výučním listem je způsoben útlumem v oboru prodavač – 

motorová vozidla, který měl ve školním roce 2020/2021 pouze závěrečný ročník.  

 

  

75%

25%

2019/2020

obory vzdělání
s maturitní
zkouškou

obory vzdělání
s výučním
listem

74%

26%

2018/2019

obory vzdělání
s maturitní
zkouškou

obory vzdělání
s výučním
listem

78%

22%

2020/2021

obory vzdělání
s maturitní
zkouškou

obory vzdělání
s výučním
listem
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 
 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

K 30. 6. 2021 zaměstnávala škola celkem 66 zaměstnanců, což je o 2 méně než v loňském 

školním roce. Z toho 49 pedagogických zaměstnanců (loni 51) a 17 nepedagogických 

zaměstnanců. Přepočtený stav zaměstnanců k 30. 6. 2021 činil 60,346 a z toho bylo 35,471 

učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, včetně vedoucích pedagogických 

pracovníků + 1,25 asistent pedagoga, 8,2 učitelů odborného výcviku (UOV) a 15,425 

nepedagogických zaměstnanců. 

 

Dosažené vzdělání 
Vedoucí ped. 

pracovníci 
učitelé 

asistent  
pedagoga 

UOV 

VŠ pedagogické pro SŠ 4 26 0 4 

VŠ nepedagogické s DPS 0 6 0 0 

Absolutorium 0 1* 0 0 

SŠ s maturitní zkouškou s DPS 0 0 2 5 

SŠ s maturitní zkouškou 0 0 0 1 

Celkem 4 33 2 10 

* Kvalifikován dle zákona o pedagogických pracovnících 

 

Věková skladba pedagogických pracovníků k 30. 6. 2021 

 

 

VĚK MUŽI ŽENY  CELKEM 

26 - 30 let 0 3 3 

31 - 40 let 0 7 7 

41 - 50 let 2 12 14 

51 - 60 let 6 18 24 

nad 61 let 0 1 1 

CELKEM 8 41 49 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 
 

d)  údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 

 

 
 

kód oboru Obor 
Počet přihlášených 

 v 1. kole 

Počet přijímaných 

žáků 

počet 

přijatých 

v 1. kole 

počet 

přijatých 

celkem 

k 30. 9. 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 134 30 30 31 

75-41-M/01 
Sociální činnost - sociálně 

výchovná  
56 30 30 30 

69-41-L/01 Kosmetické služby 54 30 26 29 

69-51-H/01 Kadeřník 136 57 57 58 

 Celkem 380 147 136 148 

 

 

Úspěšné přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 probíhalo za zpřísněných pandemických 

podmínek. Kapacity školy byly naplněny již v prvním kole a další již nebyla vypsána. Jednotky 

volných míst zaplnili žáci přestupující z jiných škol.   
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 
 

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

včetně výsledků závěrečných a maturitních zkoušek 

 
Srovnání výsledků vzdělávání 

Prospěch k 30. 6. 2021 v %      

Vyznamenání 158 31,3      

Prospělo 328 65,1      

Neprospělo 4 0,8      

Neklasifikováno 10 2      

Neprospělo a neklasifikováno 4 0,8      

Celkem 504 100,0      

 

 

 
 

   

 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Prospěch k 30. 6. 2020 v %      

Vyznamenání 167 33      

Prospělo 331 65,4      

Neprospělo 0 0,0      

Neklasifikováno 8 1,6      

Neprospělo a neklasifikováno 0 0,0      

Celkem 506 100,0      

        

 

 

 
 

 

     

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2020/2021 byly ovlivněny epidemiologickou situací 

SARS Covid 19 a na ní navazující distanční výukou.   

32%

65%

1%
2%

30. 6. 2021

Vyznamenání

Prospělo

Neprospělo

Neklasifikováno
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Výsledky maturitních zkoušek byly ve školním roce 2020/2021 ovlivněny distanční výukou 

plynoucí z protiepidemiologických opatření proti SARS Covid 19.   

  



18 
 

Přehled výsledků MZk v termínu jarním - společná část 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

  



20 
 

 

  



21 
 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 
 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
  
Zpráva o plnění Preventivního programu školy a o činnosti školního metodika prevence ve 

školním roce 2020 – 2021 

 

Plnění Preventivního programu školy a další aktivity v rámci prevence rizikového chování byly 

ve školním roce 2020-2021 ovlivněny situací spojenou s pandemií Covid-19 a s distanční 

výukou, která probíhala téměř po celý školní rok. Po přechodu na prezenční výuku koncem 

školního roku se pochopitelně všichni vyučující zaměřili na probírání učiva, a tudíž 

preventivní aktivity a další akce musely být buď zrušeny, nebo přeloženy na nový školní rok.  

 

V průběhu 1. pololetí školního roku byly v rámci činnosti ŠMP a v rámci prevence rizikového chování 

žáků uskutečněny tyto aktivity: 

 aktualizace Preventivního programu školy na školní rok 2020–2021,  

 účast na šetření s názvem Distanční prevence, které probíhalo ve dnech 16. – 25. listopadu 2020 

(mapování situace v oblasti prevence ve školách – zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské 

prevence rizikového chování během 2. vlny epidemie covid-19 za použití platformy Systém 

evidence preventivních aktivit (SEPA). Cílem studie bylo rychle (vzhledem k závažnosti situace) 

zhodnotit: 

1)    stav a možnosti komunikačních kanálů, které školy standardně využívají,  

2)    rozsah problémových témat na školách, 

3)    stav školské prevence v období distanční výuky,  

4)    co by ŠMP a škola potřebovali nejvíce jako servis od dalších aktérů, aby mohli 

adekvátně reagovat na situace, 

 účast ŠMP na školení Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole dne 18. 12. 

2020, 

 sledování změn v legislativě, studium periodického tisku k prevenci rizikového chování, 

 schránka důvěry a elektronická schránka důvěry – kontrola v době prezenční výuky (září 2020, 

červen 2021). 

Ve 2. pololetí školního roku 2020-2021 byly tyto aktivity: 

 metodické vedení třídních učitelů při nástupu žáků do školy po ukončení distanční výuky 

– třídnické hodiny a informace žákům o nabídce pomoci Linky bezpečí, 

 sledování změn v legislativě, spolupráce s OMPA, 

 dotazníkové šetření ŠMP k distanční výuce a vztahům v třídních kolektivech, 

 závěrečná zpráva pro MŠMT. 

 

  
 Havířově 28. června 2021                                Mgr. Taťána Hellerová 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla téměř všechna školení DVPP z 88 zrealizovaných formou 

On-line živých konferencí v prostředí internetu.  
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1  
 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Základní informace o mimoškolních aktivitách školy 

  

Průběh celého školního roku 2020/2021 byl extrémně poznamenán pandemií Covid 19, jež 

znemožnila uskutečnění většiny naplánovaných akcí. I naše nejvýznamnější akce pořádané 

společně s Klubem přátel školy byly zrušeny, či přesunuty na následující školní rok. Jednalo se 

o organizaci mezinárodní soutěže studentek středních škol MISS RENETA a také přehlídku 

tvořivosti a dovedností žáků naší školy pod názvem K-MODE. 

 

I ve školním roce 2020/2021 byly organizovány zájmové kroužky: K-Mode (kosmetika, 

modeling a kadeřnictví), kroužek komunikačních dovedností v českém jazyce, kroužky 

anglického jazyka a konverzace v anglickém jazyce, kroužek sportovních her, kroužek fitness, 

fotokroužek, kroužek Buď fit, kroužek čtenářské gramotnosti a filmový klub. 

 

Škola dlouhodobě spolupracuje s Moravskoslezským krajem, žáci se aktivně účastní akcí 

pořádaných městem Havířov. Další spolupráce je s humanitárními organizacemi, středními, 

základními a mateřskými školami a obchodními firmami. Ředitel školy je členem rady 

Asociace učňovských zařízení Moravskoslezského kraje a také členem rady Asociace středních 

škol oborů kadeřník a kosmetička ČR. 

 

Škola se úspěšně zapojuje do projektových aktivit. Ve školním roce 2020/2021 se jednalo o tyto 

projekty: 

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhal v tomto školním roce, již 

druhý rok projektu „Šablony II – Cesta pokračuje“, dále pak v Erasmus+ Evropská praxe pro 

život organizujeme projektové mobility osob – žáků. 

Výčet projektových aktivit v roce  2020/2021 byl silně poznamenán nemožnosti 

cestování a setkávání skupin žáků.  

Dlouhodobá stáž v Portugalsku - Erasmus+ „Evropská praxe pro život“, květen – srpen. 

2 žákyně oboru Pedagogického lycea pracovaly po dobu tří měsíců v mateřské školce a jeslích 

pro děti od1 do 3 let ve městě Braga na severu Portugalska jako asistentky pedagoga.  

.  
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Školní akce, které bylo umožněno uskutečnit 

V pátek 4. 9. 2020 se konalo na odloučeném pracovišti školy 

školení firmy Primavera, které bylo připraveno pro žáky tříd 

kadeřníků K2.A a P3.A. Technoložka žáky proškolila v oblasti 

barvení vlasů, stříhání a foukané dámských vlasů. Školení 

aktuálních účesových trendů bylo přínosné pro žáky 

i pracovníky UOV. 

 

 

 

 

 

 

Sportovně turistický kurz 

Ve dnech 11. až 20. září 2020 se uskutečnil sportovně turistický kurz v Chorvatsku . 

Připraveny byly rozmanité sportovní aktivity jako in-line bruslení fitness běhání, 

plážový volejbal, ping pong, paddleboarding, badminton a samozřejmě plavání. Návrat 

z kurzu stihli účastníci v pravý čas před pozvolným uzavíráním hranic v  souvislosti 

s Covid 19. 
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Český den proti rakovině 30. září. Jsme velmi rádi že, se naše škola mohla opět připojit 

k organizaci a realizaci humanitární sbírky Český den proti rakovině. V ulicích 

Havířova, ale i v jiných městech MS kraje nabízeli naši studenti 2. ročníku oboru 

pedagogické lyceum žluté kytičky měsíčku lékařského. Celková částka, kterou se 

studentům podařilo vybrat, činila 25 150,- Kč. 

 

 

 

19. až 24. října tedy v době, kdy již byli žáci školy na distanční výuce, proběhla  

Potravinová sbírka. Tentokráte byli jedinými přispěvateli pedagogičtí i nepedagogičtí 

pracovníci naší školy. S jejich úsilím se podařilo nasbírat téměř 50 kg potravin. Celý 

výtěžek sbírky putoval do organizace Armáda spásy v České republice, Azylový dům 

pro rodiny (dříve - Dům pro matky s dětmi), Havířov.  
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U příležitosti oslav 60. výročí založení naší školy byl 1. prosince vydán školní 

almanach, který pokrývá posledních deset  pestrých let života školy. Almanach byl 

k dispozici ke koupi žákům školy i pamětníkům, kteří chtěli mít trvalý záznam o svém 

studiu v podobě plnobarevného výtisku plného zajímavých fotek a textů . 

K 60. výročí školy byla také nainstalována rozsáhlá výstava v  prostorách kina Centrum 

v Havířově, která čítala velké množství fotografií  z historie školy, shrnutí významných 

mezinárodních projektů, trofejí ze soutěží a mnoho dalšího. Bohužel podmínky 

nařízení boje proti Covid19 neumožnily její otevření veřejnosti. Vznikla však alespoň 

video prezentace s virtuální prohlídkou výstavy, která je k vidění na stránkách naší 

školy.   

 

           

28. 11. 2020 Školní kolo Olympiády v českém jazyce.  

Soutěžící zkoumali zákonitosti větné stavby, gramatiky, ale také logiky. Na závěr také 

museli napsat text, v němž mimo jiné ukázali, jak umí používat svůj mateřský jazyk. 

Celá akce probíhala on-line.  

 

Dne 7. 12. 2020 se naše škola účastnila On-line burzy škol. Všichni žáci, kteří měli 

zájem o studium na naší škole, měli ideální možnost získat aktuální info rmace 

prostřednictvím on-line přenosů.  

 

15. prosince a 16. ledna. Den otevřených dveří On-line. Z důvodů opatření proti šíření 

Covid19 se uskutečnily on-line video přenosy z budovy školy, které komentovali 

a prováděli přímo žáci školy a odesílaly live video na fecebookové stránky školy.  

21. 1. 2021 Překladatelská soutěž již potřetí se naše škola účastnila celostátní překladatelské 

soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity Den s překladem pro studenty středních škol. 

Do školního kola překladatelské soutěže se zapojily studentky oboru pedagogické lyceum. 

K překladu si mohly vybrat mezi literárním a neliterárním textem. Nejúspěšnější ve školním 

kole byly následující studentky: 

1. místo: Kateřina Borutová, L3.B 

2. místo: Sofie Alexandra Pokludová, L1.B 

3. místo: Nela Hochmanová, L3.B 

 

4. února 2021 Proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce.  

Na první příčce se umístila, a obhájila tak vítězství z minulého roku, Michaela Rašková 

z L3B. Na druhém místě se umístila Marie Ličková z L2B a na třetím Karolína Šustrová 

z L3B. Všechny účastnice letošního kola prokázaly vysokou úroveň jazyka. Vítězkyn ě 

postoupila do krajského kola, které proběhlo také online. 
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Únor 2021. Sněhuláci pro Afriku již po osmé. Žáci naší školy se již tradičně zapojili 

do humanitární akce "Sněhuláci pro Afriku". Staví, baví se a zároveň pomáhají. 

Uvádíme pár čísel: akce se z naší školy zúčastnilo 47 lidí, postavilo se 33 sněhuláků, 

a na konto "Kola pro Afriku" jsme zaslali 2276,- Kč. 

 

 

 
 

10. 2. 2021 Adra - přednášky online 

Přestože stále probíhala distanční výuka, paní učitelka Petrášová, která dlouhodobě 

spolupracuje s humanitární organizací ADRA, zajistila online přednášky pro žáky 1. - 3. 

ročníků pedagogického lycea a sociální činnosti. Ve spolupráci se zástupkyněmi 

dobrovolnického centra v Havířově proběhly přednášky v rámci hodin pedagogiky 

a psychologie. Žáci se nejprve seznámili s obecnými aktivitami mezinárodní humanitární 

organizace ADRA a následně jim koordinátorky specifikovaly aktivity, kterými se zabývá 

Dobrovolnické centrum ADRA v Havířově. Seznámili se i s dobrovolnickými programy 

a Studentským dobrovolnickým klubem ADRA. Své zážitky a dojmy prezentovali také žáci 

naší školy, kteří se do dobrovolnické činnosti v rámci organizace ADRA aktivně zapojují. 
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17.2.2021 1. místo v Konverzační soutěži v AJ - okresní kolo. Výherkyně školní konverzační 

soutěže Michaela Rašková, žákyně 3. ročníku Pedagogického lycea, se zúčastnila okresního 

kola konverzační soutěže v jazyce anglickém, kde se v kategorii středních odborných škol 

umístila na 1. místě! 

Dne 14. 4. 2021 se žáci školy účastnili online okresního kola Středoškolské odborné činnosti. 

Žákyně Adéla Višňová se v oboru Zdravotnictví umístila na 2. místě. 

Žáci Eliška Mesíková v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného 

času, Marie Hótová v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby a Daniel Bula v oboru 

Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství se umístili na 1. místě. Všichni 

zástupci postoupili do krajského kola. 

 7. 5. 2021. Marie Hótová a Daniel Bula se v krajském kole umístili na 2. místech a postoupili 

do celostátní přehlídky SOČ. 

V celostátním kole pak Marie Hótová získala vynikající 6. místo a Daniel Bula se umístil na 

16. místě.  
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16. června 2021 proběhlo slavnostní vyhodnocení školní sportovní soutěž k 60. výročí vzniku 

naší školy – Olympijská „60“. Vyhodnoceno bylo díky „covidové“ situaci první, tak i druhé 

pololetí. Odměnou pro všechny, kteří se v průběhu celého školního roku do soutěže zapojili, 

byl dobrý pocit, že v rámci zdravého životního stylu „něco pro sebe vykonali“. Jako příjemný 

bonus pro nejaktivnější jednotlivce a třídní kolektivy byly uděleny diplomy a sladké odměny. 

Do soutěže se i přes mimořádná hygienická opatření v době distanční výuky aktivně zapojilo 

v 1. pololetí celkem 145 žáků a 13 tříd a ve 2. pololetí celkem 155 žáků a 12 tříd naší školy. 

 
 

  



31 
 

Plán práce předmětových komisí ve školním roce 2020/2021 - plnění 
 

        

září Název akce Cílová skupina 

Předmětová komise, 

odpovědná osoba    

4. 9. Školení firmy Primavera K3.B OV a OP - Ne, UOV    

9. 9.   Sportovec roku 2019 Výběr žáků OV a OP - Ne    

10. 9. Veletrh sociálních služeb v Havířově H1.A PED a PSY - Dr, Sm    

11. - 20. 9.  Sportovně turistický kurz Chorvatsko 

L4.A, K4.S, 

H4.A, K3.B, 

P3.A VKZ a ZEM - Kš, Šv, Jk    

21. 9.  Školení firmy Primavera K3.B OV a OP - Ne, UOV    

30. 9.  Český den boje proti rakovině L2.B PED a PSY - Sm    

září - 

červen Projekt MSK Rodilí mluvčí do škol 

L1.A,B, L2.A, 

B, L3.A CJ - Pet, Kr, Do, Ju, Ji    

           

říjen Název akce Cílová skupina 

Předmětová komise, 

odpovědná osoba    

1. 10. - 20. 

12. 

Sportovní soutěž všech tříd 

"Olympijská 60" 

145 žáků z 13 

tříd VKZ a ZEM - Kš, Jk, Šv, Kr    

12. - 14. 

10. Sbírka Bílá pastelka 

On-line 

příspěvky PED a PSY - Ma    

19. - 24. 

10. Potravinová sbírka Zaměstnanci PED a PSY - Sm    

       

listopad Název akce Cílová skupina 

Předmětová komise, 

odpovědná osoba    

28. 11. 

Školní kolo olympiády v českém 

jazyce - distančně Všechny třídy HUM - Ur    

listopad 

Výtvarná soutěž "Máme rádi 

přírodu", hnutí Brontosaurus Všechny třídy VÝCH - Ptr    

listopad Výtvarná soutěž k 60. výročí školy PL VÝCH - Př, Sb    

       

prosinec Název akce Cílová skupina 

Předmětová komise, 

odpovědná osoba    

15. 12. Den otevřených dveří - on-line 

Žáci 9. tříd ZŠ, 

žáci L3., 4.A VT a EK - Ši, Fk    

18. 12. 

Vánoční koncert pro žáky a 

zaměstnance školy L1.A VÝCH - Er    

prosinec Vánoční výzdoba školy Vybraní žáci VÝCH - Př    
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leden Název akce Cílová skupina 

Předmětová komise, 

odpovědná osoba    

12. 1. Den otevřených dveří - on-line 
Žáci 9. tříd ZŠ 

VT a EK - Ši, Fk, OP a OV - 

Ne    

18. 1., 1. 2. 
, 3. 2. , 5. 2.  

Přednášky ADRA - dobrovolnictví 
PL 1. - 3. r., SČ - 1. 

- 3. r., on-line 
forma PED a PSY - Ptr    

22. 1. Okresní kolo olympiády v ČJ 
Rašková, 

Wawrzyczková HUM - Ur    

leden Překladatelská soutěž pro SŠ Výběr z PL CJ - Pet, Do    

leden 
Mezinárodní dětská výtvarná výstava 
Lidice 2021 Všechny třídy VÝCH - Ptr    

leden - 
únor 

Vernisáž a výstava k 60. výročí školy 
Vybraní žáci VÝCH - Př, Ne    

leden - 
březen 

Sněhuláci pro Afriku (Děti pomáhají 
dětem) Všechny třídy VÝCH - Př    

          

únor Název akce Cílová skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba    

1. 2. - 31. 5.  
Sportovní soutěž všech tříd "Olympijská 

60" 155 žáků z 12 tříd VKZ a ZEM - Kš, Jk, Šv, Kr       

4. 2. Konverzační soutěž v AJ Výběr z PL CJ - Do, Ju       

17.2. Okresní kolo konverzační soutěže v AJ L3.B - 1 žák CJ - Ju       

únor - 
březen 

Ze života hmyzu - fotosoutěž ke Dni 
Země L2.A VÝCH - Př       

       

březen Název akce Cílová skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba    

16. 3. 
Den s překladem - XVI. ročník 

překladatelské soutěže 
L3.B - 1 žák, L1. B 

- 1 žák CJ - Pet    

16., 17. a 
19. 3. Zapojení odborníka z praxe do výuky KS OV a OP - Ber    

30. 3. a 27. 
4.  

Interaktivní přednáška - Nehodou to 
začíná 

Vybrané třídy PL, 
SČ, KS - on-line 

forma PED a PSY - Sm    

březen Školní kolo SOČ 
Výběr žáků L3.A, 

L3.B, L4.A PED a PSY - Ma    

březen - 
duben  Krásy Karviné - fotosoutěž 

Zájemci všech 
tříd VÝCH - Př    

       

duben Název akce Cílová skupina 
Předmětová komise, 
odpovědná osoba    

6., 7. a 9. 4. Zapojení odborníka z praxe do výuky KS OV a OP - Ber    

14. 4.  
Okresní kolo SOČ (krajské kolo - 4 žáci, 
celostátní kolo - 2 žáci) 

Výběr žáků L3.A, 
L4.A PED a PSY - Ma, VT - Ši    

21. 4. Krajské kolo konverzační soutěže L3.B - 1 žák CJ - Ju    
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květen Název akce Cílová skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba    

5. 5.  
Konzultace závěrečných seminárních 

prací  H4. A PED a PSY - Dr    

květen  
Divadlo fórum Fany (s tematikou 
sociálních sítí) L1.A, L1.B VÝCH - Mn    

květen  
Dílna po divadle fórum (s tematikou 
sociálních sítí) L1.A, L1.B VÝCH  - Mn    

       

červen Název akce Cílová skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba    

28. 6.  
Projektový den - Zpestřeme si školu 

(malování v tělocvičně) L2.B VÝCH - Sb    

28. a 29. 6.  "Ukliďme si školu" - úklid sportovišť 240 žáků z 11 tříd VKZ a ZEM - Kš, Jk, Šv, Kr    

červen Školní kolo psaní strojem na PC SČ 1. a 2. ročník VT a EK - Js, Ši    

červen Pohádková výzva 
Zájemci všech 

tříd VÝCH - Ptr    

červen  
Dotazník - hodnocení distanční výuky 
žákem Všichni žáci (258) Metodik prevence - Hel    

       

průběžně Název akce Cílová skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba    

průběžně Projekt Erasmus+ v Portugalsku 
Výběr žáků z PL, 

KS, KAD CJ - Pet, Šv    
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UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 

Středoškolská odborná činnost 

Účast žáků naší školy: 

L3.A – Adéla Višňová 

 Obor: Zdravotnictví 

 Téma: Hraniční porucha, vedoucí práce Z. Machejová 

 Okresní kolo: umístění: 2. místo, postup do krajského kola 

 Krajské kolo: bez postupu 

 

L4.A – Eliška Mesíková 

 Obor: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 

 Téma: Pěstounská péče na přechodnou dobu, vedoucí práce Z. Machejová, A. 

Silberová 

 Okresní kolo: umístění: 1. místo, postup do krajského kola 

 Krajské kolo: bez postupu 

 

L4.A – Marie Hótová 

 Obor: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 

 Téma: Happening, performance a divadlo v prostředí školy, vedoucí práce R. Manda 

 Okresní kolo: 1. místo, postup do krajského kola 

 Krajské kolo: 2. místo, postup do celostátního kola  

 Celostátní kolo: 6. místo 
 

L4.A – Daniel Bula 

 Obor: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 

 Téma: Vlivy, které škodí včelám, vedoucí práce L. Dorotiková 

 Okresní kolo: 1. místo, postup do krajského kola 

 Krajské kolo: 2. místo, postup do celostátního kola  

 Celostátní kolo: 16. místo 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 

 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

  
V uplynulém školním roce nebyla provedena Českou školní inspekcí z Moravskoslezského 

inspektorátu na naší škole žádná inspekční činnost. 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 

j) základní údaje o hospodaření školy 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 

 
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

 

1. V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhal ve školním roce 

2020/2021 druhý rok dvouletého projektu „Šablony II – Cesta pokračuje“, číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013557 s celkovou dotací 1 770 059,00 Kč. Projekt byl schválen 

na projektové období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. 

 

 

2. V rámci programu Evropské unie ERASMUS+1 školní vzdělávání – Klíčová akce 1 – 

Projekty mobility osob, probíhal ve školním roce 2020/2021 druhý rok projektu pod 

projektovým číslem 2019-1-CZ01-KA102-060566 s celkovou dotací 103 272,00 EUR. Projekt 

byl schválen na projektové období od 1. 6 2019 do 31. 12. 2020. Vzhledem ke skutečnostem 

s COVID-19 bylo v květnu 2020 požádáno o prodloužení projektového období do 31. 12. 2021, 

které bylo v červnu 2020 schváleno. 

 

 

Kompletně připraveny byly dále následující projekty:  

 

Erasmus+, Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a zaměstnanců v odborném 

vzdělávání a přípravě 

Název projektu: Evropská praxe pro profesní růst  

Doba trvání projektu: 15. 11. 2021 – 15. 1. 2023 

Celková výše získaného grantu:  123,378 EUR 

Koordinátor a vedoucí projektu:  Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, p. o. 

Registrační číslo žádosti: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000017311 

Partnerské organizace: 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, Vila Verde, Portugalsko , 

APLICAPROPOSTA LDA, Braga, Portugalsko,  

Ascredno – Associação Social recreativa e desportiva de Nogueiró, Braga,  

Associação Cristã Amor em Ação, Braga, Portugalsko , 

Excuela de idiomas Carlos B, S.L., Sevilla, Španělsko . 

 

Projekt byl schválen a již se pracuje na jeho realizaci.  

 

19. května 2021 byla podána žádost o grant  v programu Erasmus+ klíčová aktivita 

KA220 - Partnerství pro spolupráci ve školním vzdělávání na projektové období od 

1. listopadu 2021 do 1. července 2023.  

 

Název projektu:  „Mládež opět v pohybu“ (“Youth on the Move Again”).  

 

Hlavním cílem projektu je vrátit mladé lidi z „on-line“ prostředí k zdravému životnímu 

stylu. Chceme prohloubit znalosti a dovednosti účastníků projektu v oblasti 

pohybových aktivit v přírodě a v rámci projektových aktivit prohloubit integrační 

proces žáků se specifickými potřebami v komunitě běžné populace.  

 

Projekt čeká na rozhodnutí o schválení.   
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 

 
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 
Střední škola Havířov-Prostřední Suchá podporuje další vzdělávání dospělých, a proto 

nabízí rekvalifikační kurzy zaměřené na uplatnění v  kosmetických službách 

a kadeřnickém oboru. Kurzy dalšího vzdělávání jsou tedy určeny pro ty, kteří si chtějí 

rozšířit své dovednosti a nabízí tak možnost pro individuální rozvoj . Škola je zapsána 

v rejstříku škol a školských zařízení, proto můžeme na základě svých vzdělávacích 

programů podle zákona č. 179/2006 Sb., § 108 ods. 2 písmeno c) zákona č. 435/2004 

Sb.  a vyhl.519/2004 § 1, odst. e, f. pořádat rekvalifikační kurzy pro dospělé. Škola je 

tak oprávněná vydávat osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. 

 

Zkoušky profesní kvalifikace probíhají v průběhu školního roku  
Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit absolventa na úspěšné vykonání  zkoušky 

profesní kvalifikace konané v souladu s  hodnoticím standardem profesní kvalifikace 

oborů: 

 

Kosmetička (69-030-M) 

Manikérka a nehtová designérka (69-024-H) 

Pedikérka a nehtová designérka  (69-025-H) 

Kadeřník (69-071-H) 

Vizážistka (69-035-M) 

 

(dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. 

Kurzy jsou vedené učiteli odborných předmětů a učiteli odborného výcviku 

s dlouholetou praxí. 

 

 

Realizované zkoušky profesní kvalifikace v roce 2020/2021 

 

Profesní kvalifikace 2019/2020 Datum Počet  

Kosmetička 19. 12. 2020 1 

Pedikérka a nehtová designérka 9. 4. 2021 2 

Pedikérka a nehtová designérka 10. 4. 2021 4 

Pedikérka a nehtová designérka 24. 4. 2021 1 

Manikérka a nehtová designérka 12. 6. 2021 5 

Celkem   13 

 
Počet organizovaných Zkoušek profesní kvalifikace a především rekvalifikačních kurzů 

nepříznivě ovlivnilo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s Covid19.  

  



39 
 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 

 
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech  

financovaných z jiných zdrojů 

 

 
1. Na základě předložených projektů obdržela škola v roce 2020 dotace od Města Havířov 

takto: 
 

-  na činnost zájmových sportovních kroužků 15 000,00 Kč 

-  na činnost zájmových mimosportovních kroužků 50 000,00 Kč 

-  na celoroční soutěž Havířovská liga základních a středních škol 16 000,00 Kč  

 

 
2. Ve spolupráci s Klubem přátel školy, zapsaným spolkem, který je založen při Střední 

škole v Havířově-Prostřední Suché škola, každoročně realizujeme projekty: 

 

- MISS RENETA - mezinárodní soutěž studentek středních škol, na kterou jsme 

ve školním roce 2020/2021 obdrželi dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 

400 000,00 Kč a dotaci od Města Havířov ve výši 360 000,00 Kč. Z důvodu 

COVID-19, byla akce ze dne 3. 4. 2020 několikrát přesunuta až na termín 24. září 

2021, kdy byla úspěšně zrealizována.  

 

- K-MODE – módní a účesová přehlídka dovedností žáků školy i žáků partnerských 

škol, na kterou jsme na podzim roku 2020 obdrželi dotaci od Města Havířov ve výši 

20 000,00 Kč, a od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 28 000,00 Kč byla 

z pandemických důvodů zrušena. 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 

 

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

  
Jak vyplývá z níže uvedeného, popisovaná oblast spolupráce zasahuje a ovlivňuje nejen 

teoretické vyučování, ale také odborný výcvik a odbornou praxi našich žáků. Vzhledem 

k širokému rozsahu aktivit a zapojení žáků a pedagogů školy i v  mimoškolních oblastech je 

nutno také vyzdvihnout spolupráci s: 

 

- městem Havířov, např. v oblasti sociálních služeb, v oblasti sportu a tělovýchovy, 

mimoškolní a zájmové činnosti, a v oblasti odborné praxe našich žáků  

 

- humanitárními organizacemi např. Slezskou diakonii v celém regionu, Český červený 

kříž, Armáda spásy Havířov, Azylový dům, Santé – domov pro osoby se zdravotním 

postižením, Centrum prevence pro děti a mládež, Denní stacionář Benjamim - Petřvald, 

Paprsek – denní stacionář, Dětský domov, Domovy důchodců v celém regionu, Charita 

Český Těšín, Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava, ASTERIX – Havířov 

 

- mateřskými školami např. MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město, 

Mrňousek – jesle, Na Fojtsví, Havířov 

 

- středními školami, např. v oblasti pořádání tanečních kurzů pro žáky, v oblasti pořádání 

společných sportovních soutěží, v oblasti účasti na společných akcích např. K-MODE  

 

- základními školami ZŠ Kapitána Jasioka v Havířově-Prostřední Suché, ZŠ 1. máje 

v Havířově, ZŠ Školní v Havířově-Šumbarku, ZŠ na Nábřeží v Havířově-Městě atd. 

 

- profesními orgány, např. Unie kosmetiček, Asociací učňovských zařízení MSK, 

Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, Asociace výchovných 

poradců, Česká asociace školních metodiků prevence.  

 

- obchodními firmami, např. Tesco Třinec, Kaufland Havířov 1, Kaufland Havířov 2, 

Auto Heller Ostrava, Divadlo loutek Ostrava a dalšími. 

 

- významná je i spolupráce s odborovou organizací. Základní organizace ČMOS PŠ, která 

je založena při Střední škole v Havířově-Prostřední Suché na společných schůzkách, 

kde se projednávají aktuální záležitosti školy. 

 

- velmi rozvinutá a mnohostranná je činnost Klubu přátel školy, Havířov-Prostřední 

Suchá, zapsaným spolkem., který pracuje při škole od roku 1993. Významnými 

aktivitami školy ve  spolupráci s Klubem přátel školy jsou podpora odborného 

vzdělávání žáků, podpora účasti žáků v soutěžích odborných dovedností a  v roce 

2019/2020 především organizace dalšího ročníku tradičně oceňované akce K-MODE 

a také mezinárodní soutěže studentek středních škol s názvem MISS RENETA, které 

byly nakonec z důvodu opatření proti šíření Covid 19 přesunuty na rok 2021. 

Spolupráce s Klubem přátel školy přinesla škole velmi významnou finanční i materiální 

podporu. 
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- dalším důležitým činitelem spolupráce školy je rovněž rozvoj mezinárodní spolupráce 

školy se školami v Polsku – Zespól Szkol Ponadgimnazjalnych w Rydultowach 

a Zespól Szkol Budowlanych v Cieszynie, na Slovensku – Spojená škola v Žilině, 

Sportovní gymnázium Žilina a Stredná umělecká škola v Trenčíně, v Portugalsku – 

Agrupamentode Escolas de Moure e Ribeirado Neiva  z Vila Verde a společnost FUT-

Minhoa z Bragy, ve Slovinsku – Srednja frizerska škola Ljubljana, dále Srednja šola za 

farmacijo, kozmetiko in zdravstvo  Ljubjlana a ve Španělsku – Instituto e Educación 

Secundaria N. 1 de Gijon z Gijonu. 
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Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání   
 

    Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

 

 

Počet firem 

 

 

Dlouhodobě spolupracující firmy - z hlediska spolupráce nejvýznamnější 

 

 
 

73 

 

 

 

 

 

 

         6 
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Obor Sociální činnost (Výchovná a sociální činnost)  

- Církevní středisko sv. Jana Boska Havířov 

- Azylový dům pro rodiny s dětmi Karviná 

- Sociální služby města Havířova, Karviné a Český Těšín 

- Sociální aktivační služby Havířov 

- Zdravotně sociální a vzdělávací ústav Roberta Kocha Havířov 

- Domovy seniorů Havířov, Karviná, Český Těšín, Orlová 

- Mateřská škola pro zrakově postižené v Havířově 

- Logopedické třídy Třinec, Havířov 

- Jesle Havířov, Petřvald, Karviná, Orlová 

- Probační a meditační služba 

- Denní stacionář  sv. Josefa, EUNIKA, EDEN 

- Slezská diakonie Český Těšín 

Obor Prodavač  

Auto techna Karviná SK, Auto Heller Ostrava, Autosalon Kudrna Orlová, Auto Kelly 

Havířov, Auto Toman Havířov, Autodům Vrána Havířov, CarTec Ostrava 

Obor Pedagogické lyceum 

ZŠ a MŠ v regionu 

Obor Kosmetické služby 

kosmetické  salóny- Havířov, Karviná, Orlová, Ostrava, Český Těšín, Třinec 

 

 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 

Spolupracující partner 

 

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce 
Forma 

spolupráce 

Profesní organizace    

Asociace učňovských 

zařízení MSK 

Řešení odborného vzdělávání a provozu středních odborných 

škol 

Člen rady 

Asociace 

Asociace středních škol 

oborů kadeřník, kosmetička 

České republiky 

Organizace Mistrovství mladých kadeřníků a kosmetiček ČR 

– HARMONIE, organizace školení hodnotitelů soutěží a 

profesních školení, evaluace ŠVP 

Člen rady 

Asociace 

Unie kosmetiček Odborná školení Školení 

Asociace výchovných 

poradců 

Odborná školení a odborné konzultace Člen 

Česká asociace školních 

metodiků prevence 
Odborná školení a odborné konzultace člen 

Firmy 

(jiné formy spolupráce než 

zajišťování praktického 

vyučování) 

  

MKS Havířov (městské 

kulturní středisko) 

Prezentační akce školy – výstava 60 let školy 

Příprava MISS Reneta, K-MODE 

Zajištění 

prostor 

Hair Care (Wella), Ryor, 

Primavera, BESS 

Podpora odborného vzdělávání 

 

Školení 
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Další partneři (např. úřad 

práce, obec...) Hlavní oblasti a přínosy spolupráce 
Forma 

spolupráce 

Magistrát města Havířova Podpora zájmové činnosti žáků 

Podpora projektu MISS RENETA 

Pomoc školy při zajištění akcí organizovaných městem: 

Běh Naděje 

Granty, 

finanční 

podpora 

 

 

Moravskoslezský kraj Podpora projektu MISS RENETA, K-MODE – akce 

přesunuta 

 

Granty, 

finanční 

podpora 

Klub přátel školy, z. s.  Podpora zájmové činnosti žáků, soutěží a prezentačních akcí 

školy 

Organizace projektu MISS RENETA, K-MODE 

 

Finanční a 

organizační 

pomoc při 

akcích školy 

Úřad práce Karviná Přijímací řízení, Podpora odborného vzdělávání, proběhlo on-

line 

Volba povolání 

Exkurze 

Dům zahraničních služeb Projekty mobility – podpora odborného vzdělávání a projekty 

partnerství škol  

ERASMUS + 

Partnerské školy ERASMUS+, Visegád, Interreg VA, MISS RENETA, 

Parádný deň, Mezinárodní sportovní víceboj, K-MODE. 

Příprava všech akcí a komunikace mezi partnery probíhala 

intenzivně, klíčovým faktorem omezení přímé spolupráce 

jednotlivé restrikce v rámci opatření Covid19. 

Aktivní účast a 

spolupráce při 

realizaci 

uvedených 

aktivit 

 

Stipendia žáků 

 

Počet udělených 

stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

0 
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Seznam příloh: 
 

Č. 1.  Zpráva o činnosti informačního střediska a školní knihovny za školní 

rok 2019/2020 

 

Č. 2.  Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2019/2020 

 

 

Č. 3.  Hodnocení realizační části plánu EVVO ve školním 2019/2020 
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Zpráva o činnosti informačního střediska za školní rok  2020/2021 

 

Přehled návštěvnosti IS za školní rok 
 

   

období absenční výp. návštěvnost p.čtenářů prezenč.sl

září 240 90 234 0

říjen 71 35 234 0

listopad 0 0 234 0

prosinec 57 40 234 0

leden 0 0 234 0

únor 24 26 234 0

březen 22 10 234 0

duben 11 18 234 0

květen 14 31 236 0

červen 4 27 236 0

c e l k e m 443 277 0

 

 

Za sledované období bylo zaevidováno v průměru 234 čtenářů (včetně zaměstnanců).  

Vzhledem k epidemiologické situaci bylo zapůjčeno pouze 443 knih a návštěvnost IS dosáhla 277 

návštěv.  

Za hodnocené období bylo zakoupeno 27 knižních novinek v  pořizovací ceně 7 647,- Kč.  

Knižní fond byl pravidelně kontrolován, aby nedošlo ke snížení kvality nabízených titulů. 

13.4.2021 zasedala likvidační komise naší školy, která schválila vyřazení knižních jednotek 

s ohledem na neaktuálnost, zastarání nebo z důvodu opotřebení. Celkem bylo vyřazeno 280 ks 

knižních jednotek v pořizovací hodnotě 11 061,90 Kč. 

Knihy byly vyřazeny z jednotlivých odborných katalogů a přírůstkového seznamu knižního fondu. 

 

 knižní fond určený k absenčním výpůjčkám činí aktuálně   7 220  ks 
 v pořizovací ceně                        560 608,82 Kč 

 

 

Na webových stránkách školy je možno se seznámit s celým rozsahem knihovního fondu IS. 
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Akce pořádané naším informačním střediskem 

 

Přednášky :  

-  „Informační a knihovnická lekce“ – žáci všech prvních ročníků byli seznámeni se zaměřením 

našeho informačního střediska, dále se dověděli o zásadách řazení knihovního fondu (MDT, odborné 

katalogy apod.), byla jim nastíněna historie vývoje knihy v celé etapě vývoje lidstva a dále byli 

informováni o chystaných akcích. 

Přednášky se konaly  30.9. a 2.10. 2020.  

Lektorka – pracovnice IS, 

 Další plánované přednášky nebyly realizovány vzhledem k epidemiologické situaci.  

Adopce na dálku“- ve spolupráci s Centrem Narovinu.  

Financovali jsme již dvanáctým rokem mladé studentce Clementine Oyugi studium na Early Childhood 

Development and Education. Kurz Certifikace zatím nemá dokončen. Rovněž jí byla hrazena zdravotní 

péče. 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě nám byla metodicky nápomocna při činnosti našeho IS.   

Knižní koutek „Nazdar, knižní bazar“. V rámci této akce přinášeli žáci i zaměstnanci školy své knihy, 

které si mohli bezúplatně vybírat. 

Zastupování na sekretariátu školy bylo zajištěno.  

V prostorách informačního střediska byly k dispozici časopisy a noviny – Mladá fronta dnes, 

Psychologie dnes a Pedagogika a Téma. 

 

 

 

 

 

 

Havířově dne 24. 6. 2021 

Jana Moldříková 

pracovnice IS 
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Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 

2020/2021 

 

 Činnost VP byla v tomto školním roce výrazně ovlivněna, a vlastně i omezena pandemickou 
situací kvůli onemocnění covid-19. 

 Po konzultaci s vedením školy došlo rovněž k přenesení kompetencí udělování třídnických 
důtek plně ne třídní učitele. VP je pouze informován a dostává kopii záznamu o pohovoru. 

 

Výchovný poradce se zabýval: 

  1)  Prevencí výchovných problémů 

- analýzou docházky žáků do školy ve spolupráci s třídními učiteli 
- výchovnými pohovory se žáky, případně i zákonnými zástupci žáků 
- doporučením speciálního pracoviště (PPP, SPC, kliničtí psychologové) 

 

 2)  Řešením výchovných problémů žáků 

- v 1. pololetí proběhlo: 1 výchovné komise a 27 pohovorů 
- ve 2. pololetí proběhlo: 5 výchovných komisí a 15 pohovorů 
- výchovné komise se týkaly neomluvené absence a neúčasti v distanční výuce 
- bylo uděleno:  14 DTU 

2 DŘŠ 
3 podmínečná vyloučení 

 

  4)  Řešením studijních výsledků žáků a podporou správných studijních návyků 

- neprospěch žáků je pravidelně analyzován na schůzkách předmětových komisí a také 
se samotnými žáky a jejich rodiči 

  5)  Problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- výchovný poradce sleduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vyhodnocuje    
jejich studijní výsledky a koordinuje práci všech pedagogů 

- na škole byli vzděláváni: 

 2 žáci integrovaní na základě posudku SPC ve Frýdku-Místku pro tělesně postižené ve třídách 

H3.A a H4.A    

 23 žáků se specifickými poruchami učení a chování (13 žáků s kombinovanými poruchami 

dyslexie a dysortografie, 3 žákyně – dyskalkulie, 3 žákyně – porucha chování)  na základě 

posudků z PPP Karviná 

 podle IVP byli vzděláváni oba 2 integrovaní tělesně postižení žáci a 2 žáci s SPU 

 ke zdravotně znevýhodněným  (ADHD) žákům pedagogové uplatňovali  individuální přístup  
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6)  Problematikou ukončení vzdělávání integrovaných žáků 

- ve třídě H 4.A – 2 žáci  
- ve třídě K4.S – 1 žák 
- ve třídě K3.B – 3 žákyně 
- žáci měli uzpůsobeny podmínky u maturitní zkoušky podle posudků poradenských zařízení 

 

 7)  Integrací imobilního žáka 

- problematikou integrace imobilního studenta ve třídě H4.A 
- integrace imobilního žáka byla realizována za asistence pedagoga 
- vytvářením pozitivního klimatu tříd ve spolupráci s TU a asistentkou pedagoga 

 

  8)  Podporou talentovaných žáků 

     - ve spolupráci s ostatními vyučujícími účast žáků na různých soutěžích a akcích 

 

 9)  Pomocí při volbě a rozhodování v další profesní orientaci žáků 

- individuálními konzultacemi se žáky 
- obnovováním aktuálních nabídek škol na nástěnce výchovného poradce (nové obory,  
- dny otevřených dveří, akce GAUDEAMUS, odkazy na webové stránky škol)  
- zajištěním výtisků Učitelských novin s přehledem bakalářských a magisterských oborů      

VŠ maturitním třídám 

- počet přijatých žáků na další studium na VŠ a VOŠ je zjišťován, vyhodnocován 
a zveřejněnn na nástěnce výchovného poradce a na webových stránkách školy 

 

  10)  Zapojení do programu „Podpora romských žáků středních škol“ 

- byli zapojeni 2 žáci 
 

  11)  Spoluprací s jednotlivými články školy            

- vedení školy, třídní učitelé, učitelé odborného výcviku, ostatní pedagogové školy 
 

  12)  Spoluprací s institucemi a organizacemi 

- PPP Karviná – metodická pomoc – konzultace, kontrola IVP 
- SPC pro tělesně postižené Frýdek-Místek – konzultace, kontrola IVP 

 

  13) Spolupráce s rodiči 

- pohovory s rodiči 
 

  14)  Spoluprací s preventistou školy 

- realizace minimálního preventivního programu 
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  15)  Vedením dokumentace výchovného poradce 

 

  16)  Zodpovídáním elektronických dotazů 

- zájemcům o studiu na naší škole a pomoc bývalým absolventům školy s výběrem VŠ  
a VOŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

V Havířově 30. 06. 2021      Vypracovala Mgr. Daria Woznicová 
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Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 
Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

 
 

Hodnocení krátkodobého akčního plánu EVVO na školní rok 2020/2021 
 
Ve školním roce 2020/2021 byly plněny tyto úkoly: 
 
1) Škola je zapojena do celostátního projektu Recyklohraní, zaměřeného na recyklaci 
elektroodpadu.  
  
2) Škola je registrována v síti škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. (Metodika 
a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy) 
  
3) V rámci výuky byla témata EVVO zařazována v předmětech Biologie a ekologie, Základy 
ekologie a jako průřezové téma Člověk a životní prostředí i v ostatních předmětech, a to 
průběžně během celého školního roku dle tematických plánů a ŠVP. Aktivity byly koordinovány 
v rámci mezipředmětových vztahů na schůzkách mezipředmětových komisí i při vzájemných 
setkáváních učitelů.  
 

 Přírodopisné a zeměpisné přednášky, odborná exkurze do Planetária, vodácký kurz, 
lyžařský výcvikový kurz, přednáška „Dárcovství kostní dřeně“ 

- neproběhli z důvodu distanční výuky realizované od 12. 10. 2020  
 
Uskutečněné kurzy: 

 Sportovně turistický kurz Chorvatsko – L4.A, H4.A, K4.S, K3.B, P3.A 
11. – 20. 9. 2020 

                           
4) K propagaci EVVO byla využívána nástěnka ve 2. patře školy. O nejrůznějších aktivitách 
(včetně akcí EVVO) informuje webový portál školy. Při působení na žáky bylo využíváno 
významných dnů a výročí, které nabíhaly během školního roku – např. Den Země 
 
5) Akce „Den Země“ v Havířově byla zrušena. 
 
6) Odpad třídíme – plasty. Na žáky i pracovníky školy bylo působeno s cílem dosáhnout úspor 
energie - vypínání PC a projektorů při nečinnosti, vypínání osvětlení při odchodu z místnosti 
na delší dobu, vypínání osvětlení na chodbách v době výuky, regulace teploty na topných 
tělesech pomocí regulačních ventilů, nárazové, krátké a intenzivní větrání v zimních měsících. 
 
7) Vzdělávání koordinátora i ostatních pedagogických pracovníků v oblasti EVVO v tomto 
školním roce neprobíhalo. 
 
8) Žákyně 3. ročníku oboru Pedagogické lyceum vypracovávala ročníkovou práci s tématikou 

EVVO – Není odpad jako odpad 
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9) Škola se zapojila 17. 10. 2020 do Krajské sbírky potravin, konané v rámci Mezinárodního 

dne za vymýcení chudoby. Výtěžek této sbírky byl 48,30 kg potravin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Havířově 28. 6. 2021      Mgr. Jana Smejkalová 

školní koordinátor EVVO 
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