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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 2021/2022,  

 

e)  stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu,

  

f) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků 

závěrečných a maturitních zkoušek,   

 

g) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování 

a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy,    

 

h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků,  

 

i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ,  

 

j) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a 

  

k) základní údaje o hospodaření školy.   
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Přílohy: 

 

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

za školní rok 2021/2022         

 

Č. 2.  Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2021/2022  

 

Č. 3. Zpráva o činnosti kariérového poradce za školní rok 2021/2022 
         

Č. 4.  Hodnocení realizační části plánu EVVO ve školním roce 2021/2022 

 

Č. 5.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

2021 - 2022  

   

Č. 6.  Projektová činnost ve školním roce 2021 - 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021/2022 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 rejstříku 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 2021/2022 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 a kariérový poradce ............................................ Mgr. Daria Woznicová 

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

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

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

 

Ředitel školy pracuje v Radě AKAKOS (asociace kadeřníků a kosmetiček) ČR a v Radě AUZ 

(asociace učňovských zařízení) Moravskoslezského kraje.   

 

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


6 
 

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. 2021 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. celkem 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 31 60 61 56 208 

75-41-M/01 Sociální činnost-sociálně výchovná 30 30 30 24 114 

69-41-L/01 Kosmetické služby 29 17 19 12 77 

69-51-H/01 Kadeřník 58 28 29  115 

celkem: 148 135 139 92 514 

 

 

       

Celkem Střední škola        

z toho – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: 399      

z toho – obory středního vzdělání s výučním listem: 115      

Celkem 514      

 

Ve školním roce 2021/2022 studovalo v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou 

77,6 % žáků a v oborech středního vzdělání s výučním listem 22,4 % žáků. 

  

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

s maturitní zkouškou, nebo středního vzdělání s výučním listem. Školní rok 2021/2022 byl 

ve velké míře zaměřen na úspěšnou adaptaci žáků po návratu do běžného režimu prezenční 

výuky po předešlém roce zasaženém distanční výukou v důsledku pandemie Covid19. 

Začlenění žáků prvních ročníků, kteří absolvovali prakticky celý devátý ročník formou 

distančního studia, vyžadovalo mnoho úsilí. V oboru vzdělání Pedagogické lyceum 

poskytovala škola odbornou přípravu žáků v obecně pedagogických činnostech s orientací 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 a pro péči o děti do tří let věku v denním režimu (jesle). V tomto oboru 

také zajišťovala v uplynulém roce škola výuku imobilní integrované žákyni. V oboru 

Kosmetické služby jsme připravovali specialisty pro práci v kosmetických službách.  

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

na osobní služby v oboru Kadeřník.  
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Z níže uvedených grafů struktury oborů školy je velmi dobře viditelná stabilita počtu žáků 

školy, zájem o vyučované obory ze strany žáků i systematická práce školy při propagaci 

a organizaci přijímacích řízení. Tyto výsledky jsou v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. 

U oborů vzdělání s výučním listem došlo v roce 2021/2022 k ukončení vzdělávání v oboru 

prodavač – motorová vozidla.  

 

Srovnání struktury žáků školy dle typů studia v grafech 

 

 Obory vzdělání 2021/2022 

obory vzdělání s maturitní zkouškou 399 

obory vzdělání s výučním listem 115 

Celkem 514 

 

 

     

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 

  

  

  

  

   

  

75%

25%

2019/2020

obory vzdělání
s maturitní
zkouškou

obory vzdělání
s výučním
listem

78%

22%

2020/2021

obory vzdělání
s maturitní
zkouškou

obory vzdělání
s výučním
listem

78%

22%

2021/2022

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 
 

Škola k 30. 6. 2022 zaměstnávala celkem 66 zaměstnanců. Z toho 50 pedagogických 

zaměstnanců a 16 zaměstnanců nepedagogických. Přepočtený stav zaměstnanců k 30. 6. 2022 

činil 57,083 a z toho bylo 34,399 učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, včetně 

vedoucích pedagogických pracovníků, 8,428 učitelů odborného výcviku (UOV) a 14,256 

nepedagogických zaměstnanců. 

 

Dosažené vzdělání 
Vedoucí ped. 

pracovníci 
učitelé 

asistent  
pedagoga 

UOV 

VŠ pedagogické pro SŠ 4 29 0 3 

VŠ nepedagogické s DPS 0 6 0 0 

Absolutorium 0 1* 0 0 

SŠ s maturitní zkouškou s DPS 0 0 0 7 

SŠ s maturitní zkouškou 0 0 0 0 

Celkem 4 36 0 ** 10 

* Kvalifikován dle zákona o pedagogických pracovnících 
** V průběhu školního roku byl zaměstnán jeden asistent pedagoga 

 

Věková skladba pedagogického sboru 30. 6. 2022 

 

 

VĚK MUŽI ŽENY  CELKEM 

26 - 30 let 0 1 1 

31 - 40 let 0 7 7 

41 - 50 let 2 12 14 

51 - 60 let 6 20 26 

nad 61 let 1 1 2 

CELKEM 9 41 50 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 
 

d)  údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 

 

 
 

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 157 57 57 58 

75-41-M/01 
Sociální činnost - 

sociálně výchovná  
47 27 23 27 

69-41-L/01 Kosmetické služby 34 27 22 29 

69-51-H/01 Kadeřník 124 30 29 30 

 Celkem 362 141 131 144 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 probíhalo v původních, nezměněných termínech 

a za standardních podmínek bez pandemických omezení. Byl však posunut termín podání 

přihlášek ke studiu uchazečům z Ukrajiny v závislosti na o opatřeních v oblasti školství 

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace. Počet přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení byl velmi uspokojivý. Postupně 

se v následujících vyhlášených kolech doplnila kapacita na zamýšlený počet žáků. Celkový 

ustálený počet žáků k datu 30. 9. 2022 reflektuje přestupy žáků mezi školami i přijetí 

ukrajinských studentů do probíhajícího školního roku.   
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 
 

e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu 

 
Vzdělávání ve školním roce 2021/2022 bylo nemalou měrou poznamenáno předchozí distanční 

výukou, jejíž následky doznívaly v průběhu celého školního roku.  

V úvodu školního roku každý vyučující interně zhodnotil zvládnutý vzdělávací obsah, 

co se zvládlo a nezvládlo v předchozím školním roce. Rozhodl, které učivo bude přeřazeno 

do vyššího ročníku, zda bude učivo probráno v plném, nebo zredukovaném rozsahu, případně, 

které učivo již nebude probráno vůbec. Upravil vzdělávací obsah tak, aby umožňoval následnou 

efektivní diferenciaci a případnou individualizaci výuky. V případě potřeby si vyučující předali 

tyto informace mezi sebou. V průběhu měsíce září probíhalo pro žáky adaptační období, 

ve kterém žáci nebyli hodnoceni, nebo byli hodnoceni pouze v případě úspěchu. Učitelé 

si v tomto období značili dosažené výsledky každého žáka ve vztahu k učebním plánům 

a v průběhu celého školního roku se snažili srovnat rozdílnou úroveň dosažených výsledků 

každého žáka. Do výuky byly přeneseny dobré zkušenosti z distanční výuky, zejména 

digitalizace, práce v prostředí Teams, využívání tabletů ve výuce a podobně.  

Vyhodnocení naplňování cílů školních vzdělávacích programů dále probíhalo na pravidelných 

čtvrtletních schůzkách předmětových komisí. O výstupech z těchto jednání zástupce ředitele 

pro teoretické vyučování informoval ředitele a vedení školy na poradách vedení. Ze závěrů 

z jednání předmětových komisí nebyly shledány žádné nedostatky při naplňování školních 

vzdělávacích programů. Na základě těchto zjištění proto nedošlo v průběhu školního roku 

ke změně platných školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů.  

Školní rok 2021/2022 byl také ve znamení tvorby nových školních vzdělávacích programů 

pro všechny čtyři obory: pedagogické lyceum, sociální činnost, kosmetické služby a kadeřník 

v souladu s platnými rámcovými vzdělávacími programy. Na jejich sestavení se podíleli všichni 

vyučující školy pod vedením Rady pro tvorbu a evaluaci školních vzdělávacích programů. 

Nové školní vzdělávací programy budou platit od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem. Ve vyšších 

ročnících škola bude realizovat vzdělávání dle stávajících školních vzdělávacích programů. 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 
 

f) 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. 2022 v %   

Vyznamenání 107 21,7   

Prospělo 358 72,6   

Neprospělo 10 2   

Neklasifikováno 12 2,5   

Neprospělo a neklasifikováno 6 1,2   

Celkem 493 100,0   

 

 

 
 

 

  

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

    

     

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   

     

  
  

  

     

     

31%

65%

1%

2%

1%

30.6.2021
Vyznamenání

Prospělo

Neprospělo

Neklasifikováno

Neprospělo a
neklasifikováno

22%

73%

2% 2%

1%

30.6.2022
Vyznamenání

Prospělo

Neprospělo

Neklasifikováno

neprospělo a
neklasifikováno
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Výsledky maturitních zkoušek ve 

školním roce 2020/2021 byly ovlivněny 

úlevami zanesenými v opatřeních 

obecné povahy v souvislosti s vývojem 

epidemické situace v ČR a s ohledem na 

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

g) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování 

a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 

poskytování jazykové přípravy 
  

 

Škola má zřízeno školní poradenské pracoviště, které disponuje kvalifikovanými pracovníky 

na pozicích školní metodik prevence, výchovný poradce a kariérový poradce. 

 

Prevence rizikového chování realizována na naší škole ve školním roce 2021-2022 byla 

v 1. polovině školního roku ovlivněna situací spojenou s pandemií Covid-19, kdy některé třídy 

nebo části tříd musely do karantény. Také dlouhá distanční výuka v minulém školním roce měla 

na chování a projevy mnohých žáků dopad. Zhoršilo se chování ve smyslu dodržování pravidel 

spojených se školní docházkou. Největší problémy se vztahy a chováním byly ve třídách žáků 

1. ročníku. 

 

Školní rok 2021 – 2022 již více odpovídal běžnému školnímu roku s klasickou prezenční 

výukou, a proto mohl být preventivní program školy opět realizován ve dvou základních 

směrech.  Prvním jsou témata spojená s rizikovým chováním začleněná do výuky 

odpovídajících předmětů (témata jsou podrobně rozepsána v preventivním programu školy) 

a druhým pak různé akce a aktivity, které škola pro žáky pořádá a organizuje - besedy, 

přednášky, exkurze, preventivní a intervenční programy a další různorodé činnosti, do kterých 

se podle svých možností aktivně zapojují také žáci školy.  

Na prevenci rizikového chování se podílí především třídní učitelé, školní metodik prevence, 

výchovný poradce, ale i další pedagogičtí pracovníci přímo ve škole nebo na odloučeném 

pracovišti, a to jak v rámci zařazení zmíněných témat do výuky, tak při organizování akcí 

pro žáky.  

 

V letošním školním roce byly realizovány mimo jiné následující aktivity: 

- školní zájmové kroužky,  

- lyžařský kurz, turistický kurz,  

- účast na humanitárních sbírkách, 

- soutěže a projekty školy,  

- přednáška organizace "Řekni NE drogám - řekni ANO životu" k prevenci zneužívání 

drog s názvem Pravda o drogách ve třídách 1. ročníku, 

- vánoční koncert pro žáky a pedagogy školy. 

- přednáška k prevenci rakoviny prsu organizace INNA ve třídách 3. ročníků, 

- přednáška Městské policie Havířov na téma kyberšikany, 

- sportovní akce a soutěže školy,  

- odborné exkurze,  

- vodácké kurzy,  

- poslední zvonění končících ročníků probíhající v tělocvičně školy a zakončené 

volejbalovým kláním mezi maturanty a vyučujícími. 
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Další činnost ŠMP se v tomto školním roce: 

- aktualizace preventivního programu školy na základě aktuálního stavu studijních 

a učebních oborů školy a podle potřeby školy, 

- vyhodnocení dotazníkového šetření všech tříd školy k distanční výuce, 

- aktualizace nástěnky k prevenci rizikového chování,   

- spolupráce s OMPA,  

- schránka důvěry a elektronická schránka důvěry – pravidelná kontrola, 

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

chování, 

- školení k dotačnímu řízení MSK, 

- podílení se na tvorbě projektu k prevenci rizikového chování z dotací MSK na školní 

rok 2022-2023,  

- namátkové kontroly sociálního zařízení ve škole – dodržování školního řádu, 

- sledování legislativní změn v prevenci rizikového chování, 

- dotazníkové šetření týkající se vztahů v problémových třídách, 

- spolupráce s třídními učiteli, 

- zajištění intervence Centra prevence Havířov v problémové třídě, 

- intervenční a konzultační činnost, spolupráce s výchovnou poradkyní, s vedením 

školy, 

- závěrečná zpráva pro MŠMT. 

 

Výchovný poradce spolupracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vyhodnocuje 

jejich studijní výsledky a koordinuje  práci všech pedagogů, v jejichž třídách a výuce se žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami nachází.  

Dále spolupracuje s rodiči, pedagogicko psychologickými poradnami a SPC. Vede kompletní 

dokumentaci, odborné zprávy a posudky o žácích v poradenské péči. 

 

Výchovný poradce velmi úzce spolupracuje se školním metodikem prevence sociálně 

patologických jevů, jelikož i v uplynulém roce byla výuka poznamenána pandemií Covid19, 

která silně ovlivnila přístup žáků ke vzdělávání a zejména u 1. ročníků byly řešeny výchovné 

problémy.  

Problémy v chování, zvláště v prvních ročnících, přičítáme tomu, že žáci po dobu rok a půl 

trvající distanční výuky – v době pro ně citlivého věku 14-15 let – částečně ztratili schopnost 

koexistovat se svými spolužáky, komunikovat s nimi, schopnost soužití a pozbyli i návyky, 

které běžně očekáváme u žáků prvního ročníku. Tomu odpovídal i nárůst počtu pohovorů, 

výchovných komisí a udělených výchovných opatření. 

  

 

V průběhu školního roku 2022/2023 byli na škole vzděláváni: 

 

1 žák integrován na základě posudku SPC pro tělesně postižené,  

 

22 žáků se specifickými poruchami učení a chování na základě posudků z PPP. 

 

Podle IVP byly vzdělávány 3 žákyně s SPU 

 

Ke zdravotně znevýhodněným  (ADHD) žákům pedagogové uplatňovali  individuální přístup  

 

Škola byla také zapojena do programu „Podpora romských žáků středních škol“ 

- byli zapojeni 2 žáci v prvních čtyřech měsících 1. pololetí  
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Výchovný poradce nejčastěji spolupracuje s PPP Karviná – metodická pomoc – konzultace, 

kontrola IVP a SPC pro tělesně postižené Frýdek-Místek – konzultace, kontrola IVP 

 

Ve spolupráci s ostatními vyučujícími koordinoval podporu talentovaných žáků. Ve 

sledovaném roce nejčastěji formou motivování a účastí žáků na soutěžích a akcích. 

 

V rámci kariérového poradenství probíhala podpora 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 apod.   

- zajištěním výtisků Učitelských novin s přehledem bakalářských a magisterských oborů      

VŠ maturitním třídám 

 

- sledování počtu přijatých žáků na další studium na VŠ a VOŠ, jeho zjišťování, 

vyhodnocování a zveřejnění na nástěnce výchovného poradce a na webových stránkách 

školy. 

 

Ve školním roce 2021/2022 nenavštěvovali školu žáci s nárokem na poskytování jazykové 

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

h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2021/2022 byla možnost využít opět prezenční formy vzdělávání v rámci 

DVPP. Vysoké procento nabízených vzdělávacích akcí však zůstalo u On-line živých 

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

i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Základní informace o mimoškolních aktivitách školy 

  

Školní rok 2021/2022 byl stále velmi silně ovlivněn opatřeními proti pandemii Covid 19.  

Přestože prezenční výuka probíhala téměř bez přerušení, doprovodné akce školy a mimoškolní 

činnosti byly stále omezeny protipandemickými pravidly. Díky této situaci byla například 

zrušena také významná akce pořádaná tradičně společně s Klubem přátel školy pod názvem 

K- MODE - přehlídka tvořivosti a dovedností žáků naší školy. 

 

V uplynulém školním roce 2021/2022 žáci navštěvovali kroužky pořádané školou: kroužek 

matematiky, kroužek AJ - "Odmaturujeme!", Čeština s úsměvem,  Hrátky s češtinou, kroužek 

komunikačních dovedností v českém jazyce, Poznáváme Evropu, Fotokroužek, kroužek fitness, 

kroužek Buď fit. 

 

Škola dlouhodobě buduje spolupráci s Moravskoslezským krajem a Statutárním městem 

Havířov, jejichž akcí se aktivně účastní. Dále spolupracuje 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 2021/2022 se jednalo o tyto 

projekty: 

 Erasmus+ Evropská praxe pro život (krátkodobá stáž v Portugalsku říjen - listopad 

2021, 12 žáků z oborů kosmetické služby a kadeřník 

 Erasmus+ Evropská praxe pro profesní růst (krátkodobá stáž v Portugalsku květen až 

červen 2022, 16 žáků oboru pedagogické lyceum a sociální činnost). 

                  

 

Zapojili jsme se také do Výzvy Spolu po COVIDu – adaptační pobyty pro začlenění žáků 

prvních ročníků do kolektivů.  
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Školní akce, které byly uskutečněny 

 

Ve čtvrtek 9. září se již tradičně žáci prvního ročníku oboru sociální činnost zúčastnili 

jubilejního 10. ročníku Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb. Cílem veletrhu je 

umožnit veřejnosti získat cenné rady a potřebné informace týkající se sociálních služeb 

a souvisejících aktivit v Havířově.  

 

Ve čtvrtek 23. září se žáci prvního ročníku pedagogického lycea vydali na exkurzi do 

Čistírny odpadních vod v Havířově. Žáci se seznámili s jednotlivými postupy čištění 

vody.  

 

24. září se uskutečnil Finálový večer dvacátého osmého ročníku mezinárodní soutěže 

studentek středních škol MISS RENETA  2021, jejíž organizaci se podílíme s  Klubem 

přátel školy. Soutěž proběhla pod záštitou primátora statutárního města Havířova 

Josefa Bělici, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislava Folwarczneho 

a předsedkyně Žilinského samosprávného kraje Eriky Jurinové .  

 

 
 

 

29. 9. 2021 se naše škola připojila k organizaci a realizaci již 25. ročníku humanitární 

sbírky České dny proti rakovině. Žáci 3. ročníku oboru sociální činnost se 29. září 

vydali do ulic Havířova a jeho okolí a nabízeli žluté kytičky měsíčku lékařského. 

Celková částka, která se našim studentům podařila získat za nabízené kytičky, činí 

36 632 Kč. 
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Dne 30. 9. 2021 proběhla pro třídu H2.A přednáška o vzdělávání dobrovolníků. 

Přednášku velmi zajímavým způsobem vedla paní lektorka Ing. Jana Žoričová, která 

je hlavní koordinátorkou dobrovolníků. Žákům byla představena humanitární 

organizace ADRA a její působení ve světě i v České republice. Hlavním cílem bylo 

podat žákům základní informace o dobrovolnických aktivitách v SeneCuře Senior  

Centru Havířov. 

 

Poslední zářijový čtvrtek 30. 9. 201 se v podvečer uskutečnil v ostravské multifunkční 

aule Gong slavnostní galavečer „Sportovec dvacetiletí“. Jde o anketu, ve které jsou 

oceněni nejlepší sportovci Moravskoslezského kraje za posledních dvacet let. Škola 

Havířov - Prostřední Suchá se opět připojila k  organizaci slavnostního večera 

a hostesky z řad našich žákyň pomáhaly s organizací. 

 

Spolu po COVIDU - v rámci akce „Spolu po COVIDU“, kterou vyhlásilo MŠMT , 

proběhly poznávací pobyty 1. a 2. ročníků učňovských oborů. 5. 10. 2021 třídy oboru 

kadeřník K1A a K1B, ve středu 6. 10. svůj pobyt zahájili žáci 2. ročníku oboru 

Kadeřník. Cílem byla adaptace na nové prostředí ve škole, poznávat se navzájem 

pomocí různých her a činností. Všem zúčastněným tři dny prožité v přírodě velmi 

prospěly. Výzva „Spolu po COVIDU“ rozhodně splnila svůj účel, protože žáci 

zúčastněných tříd měli možnost lépe se poznat a více prohloubit přátelské vztahy.  

 

        
 

 

Dne 5. 10. 2021 proběhlo školení firmy Bes na odloučeném pracovišti školy. Tohoto 

školení se zúčastnili žáci 3. ročníku oboru Kadeřník. Technoložka Petra Vltavská 

všechny zapojila do práce a také je seznámila s barvícími technikami a melíry. Školení 

bylo velmi přínosné, a to jak pro učitele odborného výcviku, tak pro všechny 

zúčastněné žáky. 

 

7. 10. 2021 úspěch našich žákyň v Městském kole stolního tenisu. Ve čtvrtek 7. října 

tým našich děvčat úspěšně vstoupil do Havířovské ligy středních škol. V herně stolního 

tenisu v Havířově-Šumbarku proběhlo Městské kolo ve stolním tenisu družstev. Naše 

žákyně obsadily celkové 3. místo a dosáhly na bronzové medaile. Na úspěchu dívčího 

týmu naší školy se podílely hráčky: Kováčová Vanesa (H2.A),  Přichystalová Nela 

(L2.A), Míčová Anastázie (K3.S), Červenková Karolína (L2.B),Fragsteinová Zuzana 

(K1.S), Milová Aneta (K1.S).  
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Dne 13. 10. 2021 se naši žáci zapojili do charitativní akce Bílá pastelka. Jedná se již 

o 22. ročník této sbírky.  „Pastelkové štafety“ se ujaly žákyně třídy L3.A s malou 

dopomocí žákyň L2.A. Přestože počasí dobrovolníkům úplně nepřálo, vyrazili do ulic 

prodávat upomínkové pastelky. Výtěžek sbírky putoval na projekty pro osoby se 

zrakovým postižením, například na výcvik vodících psů, nácvik chůze s bílou holí, 

výuku nácviku práce s PC, digitalizaci textů apod.  

 

14. 10. 2021 - tento den jsme věnovali projektu Erasmus+ v rámci týdenní propagační 

akce Erasmus Days. Žáci mohli zhlédnout fotky dokumentující zkušenosti bývalých 

stážistů a stážistek a zjistit, co takový "pracovní studijní výlet" do zahraničí opravdu 

obnáší. Zájemci také zjistili, co je třeba splnit, aby mohli být zařazeni do výběrového 

řízení pro další stáže. 
 

Ve čtvrtek 14. října se v rámci akce Erasmus Days  vydalo několik našich žákyň oborů 

Kosmetické služby a Kadeřník do Karviné. Konkrétním cílovým místem byl tamní 

domov pro seniory pojmenovaný "Nový Domov". Důvodem bylo zorganizovat krásné 

odpoledne plné relaxu pro tamní seniorky. Děvčata nabídla starším dámám česání, 

lehké líčení nebo manikúru. Zároveň se jim žákyně snažily poradit, jak jemně pečovat 

o pleť. Akce tohoto druhu se nekonala poprvé. Seniorkám naše dívky udělaly velkou 

radost, protože si díky nim mohly prožít krásné odpoledne plné klidu, vůní l íčidel 

a pohody. 

  

                              
 

 

18. až 23. října - Sportovně turistický kurz Jižní Čechy a Praha čtvrtých ročníků 

Pedagogického lycea, Sociální činnosti a třetího ročníku Kadeřnic. Vzhledem ke 

Covidovým omezením se Mgr. K. Koyšovi  podařilo zorganizovat sportovně turistický 

kurz nabitý sportovními akcemi s adrenalinovým nádechem. V okolí Vyššího Brodu 

probíhaly zajímavé aktivity jako jedenáct kilometrů dlouhý sjezd na koloběžkách 

z vrcholu vyhlídkové Kletě, plavba na raftech po Vltavě přes čtyři divoké jezy Českého 

Krumlova nebo Stezka korunami stromů včetně sjezdu suchým tobogánem v Hluboké 

nad Vltavou. Celý kurz byl zakončen programem v královně českých měst - v Praze. 
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V pátek 22. 10. 2021 jsme se připojili k Potravinové sbírce, kterou pořádala 

Potravinová banka v Ostravě ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského 

kraje. Sbírka byla pořádána v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který 

každoročně připadá na 17. října. Posláním Potravinové banky je pomáhat 

s odstraněním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu 

ve společnosti. Celý výtěžek sbírky ve výši 35,440 kg potravin byl předán organizaci 

Armáda spásy ČR, z. s. – Azylový dům pro rodiny, Havířov.  

 

 
 

30. 10. 2021 v rámci projektu Erasmus+ Evropská praxe pro život odcestovalo do 

Portugalska 12 žáků oborů Kosmetické služby a Kadeřník na měsíční stáž v  tamních 

kosmetických a kadeřnických salonech.  Účastnice si odnesly mnoho zkušeností, nově 

nabytých dovedností či nápadů , nové přístupy v práci v jejich oborech a taky celou 

řadu neopakovatelných zážitků. Na závěr stáže jim byly slavnostně předány certifikáty.  

 

   
 

 

 

 

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 proběhl On-line veletrh středních škol. V době od 10.00 

do 18.00 hod. jsme byli on-line k dispozici pro dotazy zájemců o studium týkající se 

naší školy, nabídky studijních oborů pro nadcházející školní rok a prezentaci prostředí 

školy.  

 

Dne 16. 11. 2021 se konala soutěž odborných dovedností žáků oboru kadeřník 

a kosmetické služby - školní kolo. 

Výsledky kosmetického klání:  

Fantazijní líčení - téma: BOHYNĚ OLYMPU 

1. místo Natálie Vlčková, K2.S  

2. místo Michaela Królová, K4.S  
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3. místo Melanie Černá, K3.S 

Výsledky soutěže kadeřníků:  

Dámská kategorie - téma:  

SPOLEČENSKÝ ÚČES VE STYLU PUNKU  

1. místo Kateřina Pavelová, K3.A  

2. místo Barbora Michaliková, K2.B  

3. místo Markéta Plintová, K3.A  

 

Pánská kategorie - téma: COOL MAN 

1. místo Roman Ferko, K3.A  

2. místo Borek Malina, K3.A  

3. místo Jakub Vilčko, K3.A  

 

 

Ve dnech 8. až 11. 11. 2021 se v Brně uskutečnila národní přehlídka Pedagogická 

poema, na niž se sjeli žáci a učitelé z celkem dvaceti středních pedagogických škol 

a pedagogických lyceí v České republice. Naši školu reprezentovaly tři žákyně 

pedagogického lycea – Tereza Slováková (ze třídy L3.B), Marie Ličková (L3.B) 

a Radka Šimůnková (L4.A). Smyslem národní přehlídky, jež je vyústěním školních 

soutěžních kol, je především prezentace dovedností a další vzdělávání žáků 

v disciplínách přednes, čtení (nahlas) a improvizované vyprávění. 

14. 12. 2021 ON-LINE den otevřených dveří. Žáci školy připravili on-line video vstupy 

z naší školy a odloučeného pracoviště s kosmetickým a kadeřnickým salónem, které 

živě přenášeli na našich Facebookových stránkách. Vybraní žáci plnili roli průvodců 

a průběžně také odpovídali na dotazy v on-line chatu. Ve dvou samostatných vstupech 

představil nabídku oborů také ředitel školy Mgr. Petr Szymeczek. 

Bílá pastelka 2021. Dne 14. 12. 2021 se žákyním naší školy, které se do sbírky Bílá 

pastelka aktivně zapojily, podařilo získat 26 207,- Kč. Celkový výtěžek charitativní 

akce byl pro letošní rok 3 637 000. 

 

 

Dne 14. prosince 2021 přivezlo potěšení do SeneCura SeniorCentra v  Havířově šest 

děvčat ze třídy H2.A naší školy, které pracují  jako dobrovolnice ADRY. Stihly 

navštívit asi 80 seniorů a seniorek, obdarovat je lahodným punčem a předat chutnou 

vánoční sušenku. Společně si povídali o Vánocích a také si spolu zazpívali koledy.   
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Třída K1.S byla v prosinci navštívit havířovský útulek Max. Dívky donesly opuštěným 

psům a kočkám deky, pamlsky, granule a kapsičky, čímž udělaly radost jak čtyřnohým 

kamarádům, tak i jejich ošetřovatelům.   

 

 

Školní kolo Konverzační soutěže v Anglickém jazyce proběhlo 10. 1. 2022. Soutěžilo 

14 žáků naší školy ve dvou kolech. Všichni finalisté předvedli vynikající výkony 

a nebylo snadné rozhodnout o pořadí. Vítěz školního klání si zajistil postup 

do okresního kola. Na nejvyšší příčce se umístila Linda Wrzecionková ze třídy L3B . 

11. 1. 2022 byl zorganizován Den otevřených dveří. I přes přísná hygienická pravidla 

se podařilo zpřístupnit školu zájemcům o studium a jejich rodinným příslušníkům. 

Návštěvníci byli velmi spokojeni s  možností osobní prohlídky školy, při které jim 

dělali doprovod průvodci z řad vyučujících. Připravené prohlídky školy byly 

zakončeny setkáním se zástupci vedení školy. Zároveň byly veřejnosti představeny 

profily jednotlivých oborů.  

V úterý 25. 1. 2022 proběhlo Školní kolo Olympiády v českém jazyce za účasti 20 

studentů 1. - 4. ročníků. Děvčata z 1. místa: Irena Kohutová, L3.B a 2. místo: Klára 

Šlachtová, L1.A postupují do okresního kola v Karviné 

 

7. až 11. února 2022 se uskutečnil Lyžařský výcvikový zájezd. Oproti loňskému roku, 

kdy byl kvůli pandemii Covid19 lyžařský kurz zcela zrušen, jsme zvolily variantu 

denního dojíždění do lyžařského centra Bílá. Sněhové podmínky byli vynikající a tak 

žáci prvních i zájemci z druhých ročníků měli možnost zdokonalit  své lyžařské 

a snowboardové dovednosti.  
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11. 2. 2022 odeslali žáci třídy L1.A svou tvorbu na 50. Mezinárodní dětskou výtvarnou 

výstavu Lidice 2022, ve které bylo hlavním tématem Muzeum. Naši žáci vymysleli 

soubor děl jako "Muzeum své třídy".  Vytvořili tedy své "portréty" na vícero způsobů 

- u prvního se zaměřili na charakteristiku a popis sebe sama na šabloně hlavy, sdělili 

světu, co pro ně bylo podstatné a charakteristické. Šablony pak byly seskládány k sobě 

a vytvořily jednu hlavu - jeden celek (jednu třídu). Druhým způsobem byla jejich 

fotografie - portrét jako koláž poskládaná z několika fotografií (vytvořila Babilonská 

Anna), opět charakteristických pro danou osobu..Vše zastřešovalo logo školy jako 

výšivka (vytvořila Andělová Markéta) a název práce Jsme, jací jsme.  Naši žáci 

vytvořili krásná díla, která na výstavě školu velmi kvalitně reprezentova la. 

V pondělí 15. 2. 2022 jsme slavili svatého Valentýna. Naše škola si nenechá ujít 

žádnou příležitost „udělat někomu radost“. Proto taky žákyně využily tento den, který 

je zasvěcen lásce a přátelství, pro dobrou věc. Je krásné vidět, když uděláte někomu 

radost. A toho si naši „valentýnci“ užili až, až. V pondělí po poledni začali roznášet 

dopisy, přáníčka či minidárečky, a bylo jich tolik, že jim to zabralo skoro dvě hodiny . 

Doufáme, že tímto byla zahájena další hezká tradice naší školy.  

 

 

3. 3. 2022 byla ukončena sbírka materiální pomoci pro  uprchlíky z Ukrajiny. Žáci 

i zaměstnanci naší školy se připojili k obrovské vlně solidarity, která vládla všude 

kolem. Ve dnech 2. a 3. března jsme u nás pod patronací města Ostrava zorganizovali 
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sbírku materiální pomoci pro ty, kteří utíkají před válkou.  Po oba dny dobrovolníci 

přinášeli zdravotnický materiál, hygienické prostředky, polštářky, deky, spacáky 

a spoustu dalšího. Věcí se nasbíralo opravdu velké množství. Jsme hrdí na všechny, 

kteří se sbírky zúčastnili, ať už v jakékoli míře. Stále ještě plat í, že jsme „škola pro 

život“ a že úplně nejdůležitější je lidskost, solidarita a ochota.  

 

 
 

V pondělí 14. března proběhla přednáška pro třídu H1.A o činnosti organizace ADRA 

a nastínila možnost spolupráce s Domovem seniorů Helios v Havířově.  O práci v Adře 

hovořila koordinátorka dobrovolníků v Havířově a Horní Suché paní Martina 

Hölblinková, která krásně popsala, co jí tato práce dává a jaké z ní má pocity. Náročnou 

práci se seniory přiblížila paní Mgr. Gabriela Kunčická, vedoucí útvaru sociální 

a přímé péče střediska Helios. Zároveň popsala možnost spolupráce naší školy 

s domovem seniorů. I přesto, že jsou žáci v prvním ročníku, překvapili svým zájmem 

o dobrovolnickou práci, dotazy a aktivitou v hodině. Obě přednášející byly nadšené 

a myslíme si, že díky této spolupráci budou rozšířeny řady dobrovolníků.  

 

24. 3. 2022 V průběhu dvou týdnů byly v prostorách informačního střediska pořádány 

přednášky na téma Mediální gramotnost. Přednášející Tomáš Lipina se zaměřil na 

problematiku fake news, dezinformací a manipulací. Žáci všech tříd měli možnost sami 

si vyzkoušet, jak rozpoznat „nepravdivé články“ a jak vyhodnotit falešný obsah na 

internetu. Téma přednášek skvěle vystihuje motto: Oklamat člověka je jednoduché. 

Těžké je ho přesvědčit, že byl oklamán.  Přednášky se konaly díky spolupráci naší 

školní knihovny s Městskou knihovnou Havířov . 

29. 3. 2022 Naše škola se účastnila organizace a zajištění  akce MSK u příležitosti Dne 

učitelů. Vybrané žákyně pracovaly jako krásné a velmi schopné hostesky během celé 

slavnostní akce. Předávání ocenění proběhlo v úterý 29. března 2022 v zámku v 

Kravařích. Ocenění předával náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stan islav 

Folwarczny. 

 

28. 3. 2022 Pedagog naší školy Mgr. Petr Pastrňák získal ocenění Statutárního města 

Havířova v kategorii Pedagogický pracovník školy a školského zařízení za 

dlouhodobou práci pro rozvoj školství ve městě Havířově. Zlatou pamětní plaketu Jana 

Amose Komenského převzal na slavnostním ceremoniálu konaném 28. 3. 2022 v kině 

Centrum. Oceněn byl především za významný přínos při zavádění a popularizaci 

informačních a komunikačních technologií ve školském prostředí.   
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31. 3. 2022 Velký úspěch v mezinárodní výtvarné soutěži.  Vybraní žáci naší školy 

se zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže Krása okamžiku, kterou pořádalo Jazykové 

gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě. Jak už název výstavy napovídá, jednalo 

se především o inspiraci impresionistickými malíři, soutěžící mohli využí t klasické 

výtvarné techniky, fotografii nebo třeba počítačovou grafiku. Soutěž probíhala ve dvou 

věkových kategoriích. V konkurenci 1300 prací ze 47 škol z ČR a Francie získala Irena 

Kohutová (L3.B) první místo ve své kategorii!  

 

29. 3. 2022 Úspěch v okresním kole Olympiády v českém jazyce. V úterý 29. 3. 2022 

se vítězky školního kola Olympiády v českém jazyce Irena Kohutová a Klára Šlachtová 

zúčastnily okresního kola v SVČ Juventus v Karviné. Irena Kohutová z L3.B, byla 

velmi úspěšná a podařilo se jí probojovat na pomyslné stupně vítězů - obsadila krásné 

3. místo. Tímto si zajistila postup do krajského kola.  

 

1. 4. 2022 jsme získali 3. místo z překladatelské soutěže, kterou organizovala Katedra 

cizích jazyků Filozofické fakulty Ostravské univerzity.  Celostátního kola této soutěže 

se celkem zúčastnilo 214 studentů středních škol. My jsme zde měli zastoupení šesti 

děvčat v jazyce anglickém, německém a ruském.  Letošní XVII. ročník byl pro naši 

školu velmi úspěšný. Studentka třetího ročníku pedagogického lycea Linda 

Wrzecionková obsadila 3. místo se svým neliterárním překladem v jazyce ruském.  

11. 4. 2022 proběhla v naší škole již tradiční konverzačně-prezentační soutěž 

v anglickém jazyce žáků prvních a druhých ročníků. Výkony všech zúčastněných byly 

pozoruhodné a rozhodování těžké. Nejoblíbenějším tématem se letos staly TV shows - 

seriály animované či hrané.  

12. 4. 2022 Prestižní soutěž Brněnské zrcadlo v  kategorii kosmetické služby měla letos 

zadáno téma "BOHYNĚ OLYMPU". Naše žákyně Natálie Vlčková se díky své 

zručnosti propracovala na 1. místo. Jako modelka zúročila své kvality Vanessa 

Kothánková. V kategorii Kadeřníků se soutěžilo v pánské kategorii na téma "COOL 

MAN". V této disciplíně soutěžil BOREK MALINA a získal 4. místo. Modelem byl 

Jakub Vilčko. Dámská kategorie byla na téma "CRAZY ÚČES".  Té se zúčastnila 

soutěžící Edita Biľová a umístila se také na 4. místě. Modelem byla Natálie Kupková.  
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Kategorie Účesová tvorba – cvičná hlava se nesla letos v tématu "SPOLEČENSKÝ 

ÚČES VE STYLU PUNKU". Zde soutěžily dvě žákyně Zuzana Plintová a Markéta 

Plintová. Zuzana Plintová se umístila na 1. místě. Markéta Plintová Markéta Plintová 

se umístila na 6. místě. 

         
 

19. 4. 2022 se s ohledem na mimořádná opatření v období koronavirové  epidemie, jsme 

posunuli soutěž ve skoku vysokém až na velikonoční období. Takže 11. ročník 

tentokrát Velikonoční laťky proběhl v tělocvičně školy 19. dubna a tradičně byl 

školním kolem ve skoku vysokém v kategorii dívčí i chlapecké. Naši žáci opět 

nezklamali a diváci mohli sledovat napínavé sportovní klání. Vše proběhlo hladce a  již 

teď se můžeme těšit na příští dvanáctý ročník snad opět Valentýnské laťky.  

  

 

 

 

 

 

 

22. 4. 2022 se konal na náměstí Republiky v Havířově a v jeho okolí Den Země, který se váže 

k ochraně životního prostředí. Akce byla určena hlavně pro děti základních škol a mateřských 

školek. S organizací velkého dne dětí pomáhaly naše žákyně z oboru sociální činnosti třídy 

H3.A. A měly opravdu hodně práce a často nevěděly, kam dříve skočit. U jejich stánků 

se tvořila fronta, protože aktivity pro děti byly velmi zajímavé. Organizátorky této zajímavé 

akce z Magistrátu města Havířova vyslovily našim žákyním velké poděkování a pochvalu 

za  vládnutí zadaných úkolů. 

Dne 26. 4. 2022 proběhlo na odloučeném pracovišti školení kadeřníků z 2. ročníku. Žáci 

se školili v nových technikách barvení a melírovaní. Toto školení, jehož organizátorem byla 

firma Bes, bylo pro žáky velmi přínosné. 
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28. 4. 2022 proběhlo poslední zvonění maturantů. Jako obvykle to byl velký den s obrovskou 

dávkou zábavy, recese, občas slziček dojetí, smíchu a pohybu. Závěrečné ročníky (L4.A, L4.B, 

K4.S, H4.A a K3.A) se rozloučily se školou a každá třída to pojala po svém. Všichni se skvěle 

bavili, jak vystupující, tak diváci. Na závěr celého dopoledne se konal tradiční volejbal, kdy 

proti sobě stanuly maturující třídy a družstvo učitelů - ovšem v pyžamech. 

 

Dne 28. dubna 2022 v KD POHODA v Ostravě- Porubě proběhlo vyhlášení ankety Sportovce 

roku za rok 2021. Tato aktivita Moravskoslezského kraje už pravidelně slouží k ocenění 

významných sportovců, kteří dosáhli mimořádných sportovních výkonů. Žákyně školy se spolu 

s významnými hosty aktivně zapojily při předávání cen. 

 

 

V pátek 29. 4. 2022 se žáci školy účastnili  Havířovského majálesu. Když jsme šli v průvodu 

od školy na náměstí, skandovali jsme, fandili, zpívali. Auta kolem troubila, lidé se smáli, 

mávali, prostě paráda. Když jsme konečně dorazili na místo konání majálesu, tedy na náměstí, 

počkali jsme ještě na zbývající školy. A pak to začalo. Naši kandidáti na krále a královnu 

majálesu Adam a Bea byli okouzlující. Snažili se a nakonec pro naši školu získali 3. místo. 

Zbytek majálesu jsme si užívali za doprovodu různých hudebních skupin. 

2. 5. 2022 Žákyně naší školy Irena Kohutová se účastnila krajského kola Olympiády v českém 

jazyce. I když se v tomto kole Irena neumístila mezi nejlepšími, už samotná účast "v kraji" 

je velkým úspěchem. 
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7. 5. 2022 Odjelo na měsíční stáž v rámci projektu Erasmus+ Evropská praxe pro profesní růst 

16 žáků oboru pedagogické lyceum a sociální činnost do Bragy. Kromě práce v mateřských 

školách, školních družinách a volnočasových centrech poznali i kus Portugalska (Porto, 

Lisabon) a Španělska (Vigo).  

12. 5. 2022 Žáci třídy L1.A se zúčastnili 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 

Lidice 2022 a za své výjimečné práce získali ocenění. Letošní téma výstavy bylo „MUZEUM". 

Do soutěže se přihlásilo 14527 prací ze 77 zemí světa a odborná porota udělila celkem 1551 

ocenění. 

 

 

14. 5. 2022 V pátek třináctého nás na odloučeném pracovišti navštívily děti z Mateřské školy 

Kosmonautů. Paní učitelka je seznamuje s různými řemesly, a tak jim naši žáci oboru Kadeřník 

a Kosmetické služby předvedli, co se již naučili. Děti se také podívaly na obsluhu zákazníků, 

žáci K2.S, K1.B a K2.B holčičkám nalakovali nehtíky, zapletli copánky, klukům vytvořili 

vlasový styling a nakonec všem věnovali vlastnoručně vyrobené dárečky. 

Ve středu 11. května se třída L2.A zapojila do veřejné sbírky Český den proti rakovině. Žáci 

prodali 1 185 ks kytiček a společným úsilím vybrali částku 30 832 Kč. 

22. 5. 2022 Reprezentace v soutěži Slezské univerzity Opava. Adéla Višňová úspěšně 

reprezentovala naši školu v rámci Fakultní odborné soutěže pro střední školy na Slezské 

univerzitě v Opavě. Se svou prací se Adéla umístila na 4. místě v kategorii zdravotnických 

oborů.  

V Domově důchodců v Karviné byla pravá Dámská jízda! 27. 5. 2022 se žákyně třídy K2.B 

Kučerová Denisa, Turoňová Kamila, Michalíková Barbora a K3.S Holičová Klára, Kuzová 

Simona a Podlesná Markéta zúčastnily krásné akce pro seniorky v Domově důchodců a udělaly 

jim moc milý den. Seniorky si jejich péči náramně užívaly. Spolupráce Domova důchodců 

v Karviné se žákyněmi naší školy se stává krásnou tradicí. 

V pátek 27. 5. 2022 se na partnerské škole v Žilině pod patronací žilinského kraje konal další 

ročník tradičně netradiční sportovní akce s názvem Parádny deň. Na organizaci této akce 

se naše škola pravidelně podílí. Cílem této akce je podpořit sociální rehabilitaci osob 
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se zdravotním postižením. Jak? Právě pomocí sportovních aktivit, při kterých pomáhají žáci 

bez zdravotního znevýhodnění. 

 

9. 6. 2022 žáci K1.B navštívili vlásenkářskou dílnu a maskérnu v Divadle J. Myrona v Ostravě. 

Velké poděkování patří paní vlásenkářce Oborákové, která se této práci věnuje s láskou 

a nadšením celý život. Našim žákům předvedla své dovednosti a trpělivě odpovídala na všechny 

dotazy. Do divadla se také přišel podívat Artur Šíma (žák 3. ročníku oboru Kadeřník), který by 

se v budoucnu rád věnoval vlásenkářskému oboru. 

                       

15. 6. 2022 žákyně oboru Kadeřník Karolína Amborska, Veronika Ciencialová a Lauren 

Hužvárů pod vedením učitelů odborného výcviku provedly změnu vizáže paní třídní učitelky 

Evy Janečkové. Nejprve proběhla konzultace paní učitelky s učitelkou odborného výcviku 

Markétou Šplíchalovou a poté žákyně změnily barvu vlasů ze světlého odstínu na tmavší 

pomocí melírovací techniky. Dívky vytvořily střih ve tvaru podkovy a konečnou úpravu vlasů 

foukanou ondulací. Žákyně oboru Kosmetické služby Simona Kunzová paní učitelce nabarvila 

obočí a vytvořila make-up, který krásně ladil s novým účesem. Paní učitelka Eva Janečková 

i všichni, kteří se na proměně podíleli, byli výsledkem tohoto projektu velmi nadšeni. 

Dne 16. června probíhal v Domově Alzheimer Karviná - Darkov "generační den". Své služby 

předvedli žáci druhých ročníků oborů kadeřník a kosmetické služby. 
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27. 6. 2022 - Vodácké kurzy na Sázavě. Slunečný konec školního roku nás tradičně lákal 

k pohodě u vody. Opět jsme neodolali a vydali se vstříc romantickému dobrodružství 

na vodáckém kurzu. Letos se vypravila naše skupina vodáků na vlny zlaté řeky Sázavy. Díky 

době "po covidu" byl počet zájemců o školní vodácký kurz nebývale vysoký, proto proběhly 

celkem dva kurzy, které na sebe navazovaly. Na obou kurzech jsme měli možnost naučit se 

"číst vodu", splout si několik jezů, poznat bezpočet míst poznamenaných letošním nízkým 

stavem vody na českých řekách, spát pod širákem a hlavně si užít spoustu legrace jak při plavbě, 

tak i na tábořištích. Ale naše vodácké kurzy neměly jenom sportovní zaměření, nováčci museli 

tradičně uvařit „nováčkovský guláš“, mazáci jim oplátkou připravili „mazáckou vaječinu“ a vše 

bylo korunováno oblíbeným pasováním letošních nováčků. 

 

 

28. 6. 2022 Návštěva Těšínského divadla. Žáci K1.A navštívili Těšínské divadlo. Paní 

vlásenkářka Šárka Šeligová jim ukázala nejen vlásenkářskou dílnu a maskérnu, ale také 

výrobnu kulis, loutek a kostymérnu. Všichni si mohli vyzkoušet paruky, fascinátory, další 

vlasové ozdoby a nakonec i historické kostýmy. Exkurze se všem moc líbila. 
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V posledních červnových dnech se uskutečnila přípravná návštěva na partnerské škole 

ve španělské Seville – zajištění podzimní stáže z projektu Erasmus+ Evropská praxe pro 

profesní růst pro 8 kadeřnic a kosmetiček.  
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Akce předmětových komisí ve školním roce 2021/2022 

    

září Název akce 
Cílová 

skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba 

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

23.9. Exkurze do čističky odpadních vod L1.A PŘÍ - Lp, Ma 

24. 9.  Miss Reneta Výběr žáků 
OV a OP - Ne, Bk, So, 

VT a EK - Ši, Pk, Jč 

29. 9. 
Český den proti rakovině - kytičkový den - 
humanitární sbírka 

H3.A PED a PSY - Sm 

30. 9. Úvodní beseda ke spolupráci s Adrou H2.A PED a PSY - Dr 

30. 9.  Sportovec roku 2020 Výběr žáků OV a OP - Ne, So 

září - říjen 
Fotosoutěž - Do hlubin studentova bytí - 12. 
ročník - SPŠ Stavební - Ova 

L4.B - Pawera, 
Rašková 

VÝCH - Př 

září - 
červen 

Sportovní soutěž všech tříd "Olympijská 60" - 
2. ročník (1. a 2. pol.) 

Všichni žáci 
VKZ a ZEM - Kš, Jk, Šv, 

Kr 

        

říjen Název akce 
Cílová 

skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba 

4. - 8. 10.  Výzva Spolu po COVIDu 
K1.A, K1.B, 

K2.B 
Vedení školy - Jč, Bk, Kj, 

Vá, Ši, Šv 

4. - 8. 10.  Odborná praxe - exkurze třídy H2.A H2.A ZŘPV - Ne 

5. 10. Školení firmy BESS K3.A OV a OP - UOV 

6. 10. Bunkr, o. p. s. - Týden sociálních služeb K3.S, K3.A OV a OP - Ber, Mich 

7. 10. Městské kolo ve stolním tenisu družstev  SŠ v Havířově VKZ a ZEM - Kš 

8. 10. Legiovlak L2.B HUM - Šč, Lp 

13. 10. Humanitární sbírka Bílá pastelka L3.A PED a PSY - Ma 

14. 10. 
Školní kolo recitační soutěže a Pedagogické 
poémy 

PL -  všechny 
třídy 

HUM a VÝCH - Ur, Kj, 
Mn 

14. 10. 

Erasmus Days - Prezentace projektů Celá škola VKZ a ZEM - Šv, Kš 

Den pro seniory - Domov důchodců Karviná 
Výběr žáků z 
K3.S, K3.A 

OV a OP - Ne, Rym 

18. - 23. 
10. 

Sportovně turistický kurz v Česku 
L4.A, B, H4.A, 

K3.A 
VKZ a ZEM - Kš, Jk, Kr 

22. 10. Potravinová sbírka Všechny třídy PED a PSY - Sm 

30. 10. - 
30. 11. 

Projekt Erasmus+  Portugalsko 
Výběr žáků z 

KS, KAD 
VKZ a ZEM - Šv, Kr 
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listopad Název akce 
Cílová 

skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba 

8. - 11. 11.  Pedagogická poema Brno 
3 žáci oboru 

PL 
VÝCH - Mn 

9. 11. Školení firmy Primavera K2.B OV a OP - UOV 

9. 11. Školní maturitní testování 
L4.A, B, H4.A, 

K4.S 
HUM - Ur, CJ - Pet, PŘÍ 

- Vá 

10. 11. Online konference Skills for Future L4.A, L4.B VÝCH. POR. - Wo 

13. - 14. 
11. 

Seminář firmy MEDISTELLAR - přístrojová 
technika 

KOS OV a OP - Ber 

16. 11. Školní kolo Soutěže odborných dovedností  KS, KAD OP a OV - UOV 

18.11. Online veletrh škol Moravskoslezského kraje Žáci ZŠ Vedení - Fk 

24.11. Veletrh VŠ Gaudeamus 21 
Maturitní 

ročníky - dle 
zájmu 

KAR. POR. - Wo 

30. 11. 
Mezinárodní ekologické studentské sympozium 
(výstava fotografií) 

H 3.A (6 
žákyň) 

VÝCH - So 

listopad - 
leden 

Překladatelská soutěž - školní kolo: AJ, RJ, NJ 
Dle zájmu - 
PL, SČ, KS 

CJ - Pet, Se, Ko, Šč 

 

prosinec Název akce 
Cílová 

skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba 

14. 12. Den otevřených dveří - online 
Žáci 9. tříd ZŠ, 

KS a KAD 
VT a EK - Ši, Pk, Fk, OP 

a OV - Ne, UOV 

22. 12. Vánoční koncert pro žáky a zaměstnance školy L1.A VÝCH - Er 

  
Vánoce v domově důchodců - spolupráce s 
Adrou 

H2.A P a P - Dr 

  Vánoční výzdoba školy Vybraní žáci VÝCH - Př 

  Kraje pro bezpečný internet - soutěž žáků Vybraní žáci VT a EK - ŠI, Pk, Fk 

 

leden Název akce 
Cílová 

skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba 

3. 1. Knihovnické lekce pro 1. a 2. ročníky 1. a 2. ročníky  IS - Ur, Mu 

10. 1. Konverzační soutěž v AJ - školní kolo Dle zájmu CJ - Se, Kr 

11. 1. Den otevřených dveří  
Žáci 9. tříd ZŠ, 

KS a KAD 
VT a EK - Ši, Pk, Fk, OP 

a OV - Ne, UOV 

21. 1. 
Představení O veliké řepě (učinkující žáci L3.A, 
specializace DRA) 

L3.A, spec. HV VÝCH - Mn 

21. 1. 
Prezentace školy na DOD ZŠ Bezručova 
Třinec 

Vybraní žáci VP - Wo 

25. 1. Školní kolo olympiády v českém jazyce Všechny třídy HUM - Nz, Kj 

  Sněhuláci pro Afriku  Všechny třídy VÝCH - Př, So 
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Překladatelská soutěž pro SŠ - Den s 
překladem - celostátní kolo 

2 překlady za 
každý cizí 

jazyk 
CJ - Pet, Se, Ko, Šč 

 

únor Název akce 
Cílová 

skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba 
  

7. - 11. 2.  LVZ - Skiareál Bílá (Beskydy) 
L1.A, L2.A,B, 
H2.A, K1.S, 

K1.B 

VKZ a ZEM - Kš, Šv, Fk, 
Mu, Ne 

    

8. 2. Den bezpečnějšího internetu  - soutěž žáků Vybraní žáci VT a EK - Ši, Pk, Fk     

  
Lidice 2022 (Muzeum tvé třídy) - mezinárodní 
výstava 

L1.A VÝCH - So     

      

březen Název akce 
Cílová 

skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba 
  

2. - 3. 3. Sbírka pro Ukrajinu Všechny třídy PED a PSY - Sm, Ur   

14. 3. Okresní kolo konverzační soutěže v AJ 
Linda 

Wrzcionková 
CJ - Mo   

14. 3. Školení firmy Primavera žákyně K1.B OP a OV - Rác   

14. 3. Přednáška - ADRA H1.A PED a PSY - Dr   

14. 3. Školní maturitní testování 
L4.A, B, H4.A, 

K4.S 
HUM - Ur, CJ - Pet, PŘÍ 

- Hel 
  

15. 3. On-line školení Matrix - stříhání vlasů K2.B OP a OV - UOV   

15. - 24. 3. 
Mediální gramotnost - přednášky Městské 
knihovny Havířov 

Všechny třídy IS - Ur, Mu   

17. 3. Přednáška Komunitní plánování H2.A, H3.A PaP - Dr, Sm   

25. 3.  On-line školení Matrix - stříhání vlasů K1.A OP a OV - UOV   

28. 3.  Školení - prodlužování řas KS OP a OV - UOV   

29. 3.  Den učitelů Moravskoslezského kraje Vybraní žáci OP a OV - Ne   

29. 3.  Okresní kolo olympiády v ČJ 
2 žáci - L1.A, 

L3.B 
HUM - Nz   

31. 3.  
Krása okamžiku - výtvarná soutěž - vernisáž a 
ocenění  

Irena 
Kohutová 

(L3.B) 
VÝCH - Př, Szk   

  Okresní kolo Wolkerův Prostějov 
Natálie 

Šafránková 
HUM - Kj   

jaro 2022 Obchodní korespondence - soutěž 
SČ 2. a 3. 

ročník 
VT a EK - Jč, Ši   

 

duben Název akce 
Cílová 

skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba 

11. 4. Konverzačně-prezentační soutěž 
Vybraní žáci 1. 

a 2. ročníky 
CJ - Se, Kr 

12. 4.  Brněnské zrcadlo  Vybraní žáci OP a OV - Ne, UOV 

19. 4.  Velikonoční laťka Vybraní žáci VKZ a ZEM - Kš 
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22. 4.  Den Země s magistrátem města 
Výběr žáků 

H3.A 
PED a PSY - Dr 

23. 4. Seminář fa Cotril , Třinec, MJC Zlín KAD OP a OV - UOV 

25. 4. Krajské kolo olympiády v ČJ 
I. Kohutová - 

L3.B 
HUM - Kj 

26. 4.  Školení BES  K2.B OP a OV - UOV 

26. 4.  Webinář firmy Matrix K1.B OP a OV - UOV 

26. a 27. 4. 
Praktická maturitní zkouška - dramatika - 
představení pro veřejnost 

L4.A VÝCH - Mn 

28. 4.  Poslední zvonění Celá škola 
VKZ a ZEM - Kš, Šv, Jk, 

Kr 

28. 4. Sportovec roku 2021 Výběr žáků OP a OV - Ne 

29. 4.  Havířovský Majáles 2022 Celá škola Vedení školy - Fk 

  
Projekt Evropa ve škole - Udržitelnost života v 
Evropě 

L1.A, H3.A VÝCH - So 

  Konzultace závěrečných seminárních prací H4.A PED a PSY - Dr 

 

květen Název akce 
Cílová 

skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba 

7. 5. - 4. 6. 
Evropská praxe pro profesní růst - Projekt 
Erasmus+ Portug.  

Žáci PL a SČ VKZ a ZEM - Šv, Pet 

9. 5. Salón Pospěchová K1.S, K3.S OP a OV - UOV 

10. 5.  Salón Pospěchová K3.S OP a OV - UOV 

11. 5. Humanitární sbírka Český den proti rakovině L2.A PED a PSY - Ma 

13. 5. 
Seznámení se s řemesly - MŠ Kosmonautů na 
OP 

K1.B, K2.S, 
K2.B 

OP a OV - UOV 

18. 5.  Odborná soutěž pro studenty SŠ 1 žákyně L4.A PED a PSY - Ma 

20. 5.  
Seznámení se s řemesly - MŠ Čelakovského 
na OP 

K3.A, K2.S OP a OV - UOV 

26. 5.  Zeměpisná přednáška - Planeta Země 3000 L1. A, H1. A VKZ a ZEM - Šv, Kr 

27. 5.  Den pro seniory - Domov důchodců Karviná K2.B, K3.S OP a OV - UOV 

27. 5.  Parádny deň v Žilině L1. A VKZ a ZEM - Kš 

30. 5. - 31. 
5. 

Seminář divadelní improvizace a improvizační 
vystoupení Praha 

L3.B DRA VÝCH - Mn 

 

červen Název akce 
Cílová 

skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba 

2. 6. Exkurze - kadeřnické salóny Havířov K1.A, K3.A OP a OV - UOV 

3. 6. 
Exkurze - Champions Barber shop, prodejna 
Kamak 

K1.A, K3.A OP a OV - UOV 

3. 6.  Vodácký výcvik na Žermanické přehradě Výběr žáků VKZ a ZEM - Kš, Šv, Ur 
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3. - 4. 6.  Národní setkání sítě Euroučňů 
Kokošinská 

K4.S 
VKZ a ZEM - Šv 

6. 6. Exkurze Barberclub Havířov, prodejna Kamak K1.B, K2.B OP a OV - UOV 

8. 6.  
Exkurze - vlásenkářská dílna, Divadlo J. 
Myrona Ostrava 

K1.B OP a OV - UOV 

8. - 14. 6.; 
15. - 21. 6.  

Vodácké kurzy na řece Sázavě Výběr žáků  
VKZ a ZEM - Kš, Fk, Bž, 
Ber/Kš, Šv, Mu, Ur, Vá 

9. 6. Divadelní představení Malý princ L3.B VÝCH - Mn 

10. 6. 
Školení fa MJC Zlín na OP - barvení vlasů 
produkty značky Cotril  

KAD OP a OV - UOV 

13. - 24. 6. Odborná praxe H1.A H1.A ZŘPV - Ne 

14. 6.  Projekt Proměna  - změna vizáže KAD, KS OP a OV - UOV 

14. 6.  Divadlo Santé - denní stacionář L2.A PED a PSY - Dr 

16. 6. Den pro seniory K2.S, K2.B OP a OV - UOV 

19. 6. Líčení modelek "Miss Reneta" 
Výběr žáků 

K3.S 
OP a OV - UOV 

23. 6.  Výběrové řízení - stáže Erasmus+ (Port., Šp.) 
Výběr žáků 

PL, KS, KAD 
CJ - Pet, Šv 

28. 6. 
Exkurze - vlásenkářská dílna, Divadlo Český 
Těšín 

K1.A OP a OV - UOV 

 

průběžně Název akce 
Cílová 

skupina 
Předmětová komise, 

odpovědná osoba 

11. 1. Školní časopis Všechny třídy HUM - Ur 

  Projekt Rodilý mluvčí do škol MSK 
PL - 1. - 3. 

ročník 
CJ - Pet, Se, Ke, Ji (Mo), 

Kr 

celoročně Večerní divadelní představení pro žáky Výběr žáků HUM - Kj 

celoročně 
Celoroční výstavka fotografií na chodbách 
školy 

Fotokroužek VÝCH - Př 

celoročně Celoroční výstavka žákovských prací Vybraní žáci VÝCH - Př, So 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 

 

j) 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 

k) základní údaje o hospodaření školy 
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Seznam příloh: 
 

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

rok 2021/2022 

 

Č. 2.  Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2021/2022 

 

Č. 3.  Vyhodnocení plánu práce kariérového poradce za školní rok 2021 - 2022 

Č. 4.  Vyhodnocení krátkodobého akčního plánu EVVO na školní rok 

2021 - 2022 

 

Č. 5. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

2021 - 2022 

 

Č. 6.  Projektová činnost ve školním roce 2021 - 2022 
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Příloha č. 1 

Zpráva o činnosti informačního střediska za školní rok 2021/2022 

 

Přehled návštěvnosti IS za školní rok 
    

Období 
Absenční 

výpůjčky 
Návštěvnost Počet čtenářů Prezenč.sl 

Září 34 22 162 2 

Říjen 104 72 195 5 

Listopad 120 117 209 3 

Prosinec 77 77 212 5 

Leden 145 133 234 2 

Únor 103 101 235 0 

Březen 92 96 239 0 

Duben 76 91 240 0 

Květen 77 69 248 0 

Červen 74 91 251 0 

Celkem 902 869 251 17 

 

Za sledované období bylo zaevidováno 251 čtenářů (včetně zaměstnanců).  

Bylo zapůjčeno pouze 902 knih a návštěvnost IS dosáhla  869 návštěv.  

Za hodnocené období bylo zakoupeno 85 knižních novinek v  pořizovací ceně 26 369,15 Kč.  

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

 

 knižní fond určený k absenčním výpůjčkám  činí aktuálně   7 305  ks 

 v pořizovací ceně                        586 977,97 Kč 

 

Na stránkách školy je zpřístupněn knižní fond IS, kde se mohou studenti seznámit s nabídkou 

knižních titulů našeho IS. 
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Akce pořádané naším informačním střediskem 2021 - 2022 

Přednášky :  

 „Informační a knihovnická lekce“ – žáci všech prvních a druhých 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 IS. Přednášky se konaly  3. 1. 2022. Lektoři – pracovnice IS. 

 „Mediální gramotnost“ – přednášky byly pořádány pro žáky všech ročníků. 

Přednášející informoval o problematice internetu, fakenews a dalších nástrahách 

médií. Přednášky se konaly: 15. 3., 17. 3., 18. 3., 21. 3., 22. 3. a 24. 3. Přednášejícím 

byl pracovním Městské knihovny Havířov.  

 Přednáška k rakovině prsu – 19. a 20. 4. 2022 

 

Kromě přenášek se v prostorách IS konaly další akce: 

 kroužek Hrátky s češtinou      (pondělí v 7 hodin) 

 školení inventarizační komise     (11. 11. v 7 hodin) 

 2x zkušební maturitní testování 4. ročníků  

 schůzka vedoucích PK ohledně přepracování ŠVP   (termíny různé) 

 schůzka Erasmus plus – Portugalsko    (16. 12. v 13:50) 

 předávání certifikátů Erasmus plus     (17. 12.) 

 stužkování 4. ročníků 

 doučování MAT – Muroňová     (termíny různé)  

 rozdílová zkouška NJ – žákyně třídy K1.S, Mu, Šč, Sn  (23. 2.) 

 školení pro výchovné poradce v rámci OKAP   (28. 2.) 

 přijímací zkoušky      (12. a 13. 4.) 

 IKT – žákovské prezentace – Fojtík     (termíny různé) 

 prezentační soutěž v anglickém jazyce – Sed, Kr   (11. 4. v 9:45) 

 maturitní písemné práce ČJL a RJ     (21. a 22. 4.) 

 schůzka s žáky a zákonnými zástupci k projektu Erasmus+KA 122 (28. 4. v 15:00) 

 ústní maturitní zkoušky 4. ročníků     (16. 5. – 26. 5.) 

 prezentace ročníkových prací třídy L3.A    (7. a 8. 6.) 

 závěrečné zkoušky třídy K3.A     (4. 6.) 

 konkurz Erasmus plus stáže podzim 2022    (23. 6.) 

 ukončení praxe třídy H1.A      (24. 6.) 

 

V prostorách informačního střediska je k dispozici čtenářům denní tisk – Mladá fronta dnes, 

a časopisy – Psychologie dnes a Pedagogika a  časopis Téma. 

 

V Havířově dne 31. 8. 2022 

      Hana Urbanková, Renáta Muroňová 

           pracovnice IS 
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Příloha č. 2 

Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 

2021-2022 

 
Tento školní rok byl poznamenán nebývale vysokým počtem porušování školního řádu ve 

smyslu nevhodného chování jednak vůči pedagogům, ale především mezi samotnými žáky. 

S porušováním ŠŘ jsme se potýkali zejména v prvních ročnících, kde docházelo dokonce 

k šikaně. Šikana byla odborně řešena a lze říci, že ke konci školního roku nemáme žádné signály 

tohoto patologického jednání. 

 

Problémy v chování, zvláště v prvních ročnících, přičítáme tomu, že žáci po dobu rok a půl 

trvající distanční výuky – v době pro ně citlivého věku 14-15 let – částečně ztratili schopnost 

koexistovat se svými spolužáky, komunikovat s nimi, schopnost soužití a pozbyli i návyky, 

které běžně očekáváme u žáků prvního ročníku. 

 

Tomu odpovídá i nárůst počtu pohovorů, výchovných komisí a udělených výchovných opatření 

i snížených stupňů z chování.  

 

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: 5 výchovných komisí a 41 pohovorů, 

bylo uděleno: 25 DTU 

  5 DŘŠ 

  2 podmínečná vyloučení  

  2 snížené stupně z chování 

  

- ve 2. pololetí proběhlo: 11 výchovných komisí a 22 pohovorů 

- bylo uděleno:  7 DTU 

7 DŘŠ 

4 podmínečná vyloučení 

2 snížené stupně z chování 

 

- výchovné komise se týkaly především porušování školního řádu, zejména nevhodné, 

hrubé chování, šikana, dále pak neomluvené absence 

 

  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: 
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 1 žák integrován na základě posudku SPC ve Frýdku-Místku pro tělesně postižené

 ve třídě  H4.A    

 22 žáků se specifickými poruchami učení a chování na základě posudků z PPP 

Karviná 

 podle IVP byly vzdělávány 3 žákyně s SPU 

 ke zdravotně znevýhodněným  (ADHD) žákům pedagogové uplatňovali  individuální 

přístup  

   

6)  Problematikou ukončení vzdělávání integrovaných žáků 

- ve třídě L4.B – 2 žákyně 

- ve třídě H4.A – 2 žákyně  

- ve třídě K3.A – 1 žákyně 

- žáci měli uzpůsobeny podmínky u maturitní zkoušky podle posudků poradenských 

zařízení 

      

  7)  Podporou talentovaných žáků 
     - ve spolupráci s ostatními vyučujícími účast žáků na různých soutěžích a akcích 

 

   8)  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 zveřejněn na nástěnce výchovného poradce a na webových stránkách školy 

 

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

- byli zapojeni 2 žáci, ale jen v  

- prvních čtyřech měsících 1. pololetí  

 

  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 

 

  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 
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Příloha č. 3 

Vyhodnocení plánu práce kariérového poradce za školní rok 2021 - 2022 
 

 

Školní rok:   2021/2022 

 

Kariérový poradce:  Mgr. Daria Woznicová 

 

Pracovní doba:  čtvrtek 13.00 – 17:00 

 

 

1. Individuální setkání s žáky – která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, 

předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru 

povolání při vstupu na trh práce. A(nebo) jeden workshop pro pedagody/rodiče za 

účelem získávání kompetencí při identifikaci nadání/potenciálu každého žáka. 

 

žáci všech ročníků, zvláště čtvrtých                2x měsíčně –  září-červen 

 

Splněno 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů 

v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby. 

 

žáci čtvrtých ročníků, zvláště pedagogická lycea    září – únor 

 

Splněno 

_______________________________________________________________ 

 

3. Příprava na vstup na trh práce – příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace 

při zpracování CV 

 

žáci závěrečných ročníků SČ-SV,  KOS,  KAD            leden- květen 

 

Splněno 

____________________________________________________________________ 

 

4. Poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí  - především 

studium v zahraničí 

 

žáci závěrečných ročníků, žáci s OMJ                září – únor 

 

Splněno 

  

5. Komunikace s rodiči včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče. 

 

všichni žáci a rodiče        září – červen 

Splněno 

_____________________________________________________________________ 
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6. Identifikace nadání/ potenciálu každého žáka a podpora a vzdělávání 

pedagogických pracovníkův problematice podpory nadání, tvorba školního systému 

identifikace a podpory nadání a komunikace a sdílení informací s ostatními školami a 

partnery v daném tématu. 

 

všichni žáci, pedagogové, partneři      září – červen 

____________________________________________________________________ 

 

7. Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření, s SVP a žáků ohrožených 

předčasným ukončením studia při výběru povolání. 

 

žáci s SVP         září-červen 

Splněno 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami a podpora při vstupu 

na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými 

pracovišti. 

září-červen 

Splněno 

 _____________________________________________________________________ 

 

9. DVPP – Kariérový koučink a diagnostika 

         říjen-listopad 

Splněno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havířov  30.06.2022        Daria Woznicová 
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Příloha č. 4 

Vyhodnocení krátkodobého akčního plánu EVVO na školní rok 2021 - 2022 
 

Ve školním roce 2021/2022 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 v 1. pololetí šk. roku nebyly z důvodu 

epidemiologické situace uskutečněny 

 Třída L1.A se zúčastnila exkurze v čističce odpadních vod – 23. 9. 2021 

 Zeměpisná přednáška – Planeta Země 3000 – Madagaskar proběhla pro třídy H1.A a 

L1.A – 26. 5. 2022 

 

Uskutečněné kurzy: 

 Sportovně turistický kurz v ČR (Jižní Čechy a Praha) – 4. ročníky + K3.A 

18. – 23. 10. 2021 

 Lyžařský kurz – Skiareál Bílá Beskydy - 1. a 2. ročníky – 7. – 11. 2. 2022 

 Vodácky kurz – pro zájemce – 8. – 21. 2022 

 

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) Žáci třídy H3.A spolupracovali s Magistrátem města Havířov na akci „Den Země“ 

v Havířově 22. 4. 2022 

 

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) Koordinátor EVVO se zúčastnil XII. Setkání koordinátorů EVVO MS kraje – 

27. 1. 2022 distanční (online) forma 

 

8) Žákyně 3. ročníku oboru Pedagogické lyceum vypracovávala ročníkovou práci s tématikou 

EVVO – „Život s domácím mazlíčkem“ 
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9) Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci naší školy se 22. 10. 2021 zapojili do Krajské 

sbírky potravin konané v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Výtěžek této 

sbírky byl necelých 36 kg potravin. 

 

Během února se žáci zapojovali do akce „Sněhuláci pro Afriku“ a přispěli tak částkou  

2000,- Kč. 

 

Ve dnech 2. – 3. 3. 2022 zorganizovala škola sbírku materiální pomoci pro uprchlíky 

z Ukrajiny. 

 

3. 6. 2022 proběhl Úklid kolem školy, do kterého se zapojili všichni žáci naší školy. 

 

 

 

 

 

V Havířově 29. 6. 2022                                                                      Mgr. Jana Smejkalová 

                                                                                                             školní koordinátor EVVO 
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Příloha č. 5 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

2021 - 2022 

 
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 2021/2022 

 

Profesní kvalifikace 2019/2020 Datum Počet  

Manikérka a nehtová designérka 18. 12. 2021 5 

Manikérka a nehtová designérka 19. 12. 2021 2 

Manikérka  a nehtová designérka 22. 2. 2022 5 

Pedikérka a nehtová designérka 30. 4. 2022 5 

Pedikérka a nehtová designérka 1. 5. 2022 5 

Manikérka  a nehtová designérka 14. 5. 2022 4 

Celkem   26 
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ŠKOLSKÁ RADA 

 

při střední škole, jejíž činnost vykonává 

příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

 

 

Schválení dokumentu ve smyslu § 168 odst. 1  písm. b)  zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
 

 

Školská rada při Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace na svém 52. 

zasedání dne 11. října 2022 projednala a schválila svým usnesením č. 52/2022/ŠR bez výhrad 

a připomínek Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022. 

 

 

V Havířově-Prostřední Suché, dne 11. října 2022 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

                předseda školské rady 

 

 

 


