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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 2019/2020   

 

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 2018/2019         

 

Č. 2.  Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2018/2019 
          

Č. 3.  Hodnocení realizační části plánu EVVO ve školním roce 2018/2019 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2019/2020 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 2019/2020 zajišťovala škola činnosti na odloučeném pracovišti: 

 

1. 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 .......................... Mgr. Karel Skupin 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování .......................... Mgr. Zdeňka Vápeníková 

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

Zástupce ředitele pro provozně-ekonomický úsek 

do 31. 10. 2019  .................................................................... Ing. Anna Schlauchovává 

od 1. 11. 2019 ....................................................................... Ing. Lenka Szymurdová 

Výchovný poradce ................................................................ Mgr. Martina Kubátová 

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. Bronislav Šimša 

2. Kristýna Matoušková 

III. Členové zvoleni ve volbách pedagogickými pracovníky školy: 

1. Mgr. Zdeňka Vápeníková 

2. Mgr. Jan Fojtík 

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. 2019 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. celkem 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 59 57 33 57 206 

75-41-M/01 Sociální činnost-sociálně výchovná 32 27 30 19 108 

69-41-L/01 Kosmetické služby 25 14 18 17 74 

69-51-H/01 Kadeřník 33 41 40  114 

66-51-H/01 Prodavač  8 4  12 

celkem: 150 147 126 95 514 

 

 

       

celkem Střední škola        

z toho – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: 388      

z toho – obory středního vzdělání s výučním listem: 126      

Celkem 514      

 

Ve školním roce 2019/2020 studovalo na škole 24,5 % žáků v oborech středního vzdělání 

s výučním listem (2018/2019 – 25,8 %, 2017/2018 – 28,1 %, a 75,5 %) žáků v oborech 

středního vzdělání s maturitní zkouškou (2018/2019 – 74,2%, 2017/2018 – 71,9%).  

 

Škola zajišťovala ve své hlavní činnosti výchovu a vzdělávání žáků pro získání středního 

vzdělání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem. V oboru středního 

vzdělání s maturitní zkouškou Sociální činnost zajišťovala škola výuku integrovaných 

imobilních žáků – vozíčkářů. Prostřednictvím oboru vzdělání Sociální činnost škola 

připravovala žáky na výkon pedagogických a osvětových činností ve sféře sociálních služeb. 

Absolventi oboru získávají odbornou kvalifikaci jako pracovník v sociálních službách. V oboru 

vzdělání Pedagogické lyceum poskytovala odbornou přípravu žáků v obecně pedagogických 

činnostech s výrazným posílením 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. Zároveň zde získávají absolventi odbornou kvalifikaci, a to jako 

asistent pedagoga a pedagog volného času. 

 

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

středního vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na obchod a osobní služby.  
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Srovnání struktury žáků školy dle typů studia v grafech 

     

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 

  

  

  
  

 

 Obory vzdělání 2017/2018 

obory vzdělání s maturitní zkouškou 348 

obory vzdělání s výučním listem 136 

Celkem 484 

  

  

  

  
 

Z grafů je patrné, že složení žáků dle typu studia je stabilní a v souladu se záměrem školy. Na 

klesající hodnoty u oborů vzdělání s výučním listem má vliv útlum studia v oboru prodavač, 

kde již opakovaně nebyl otevřen první 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
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72%

28%

2017/2018
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s maturitní
zkouškou

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

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

K 30. 6. 2020 zaměstnávala škola celkem 68 zaměstnanců, což je o 5 více než v loňském 

školním roce. Z toho 51 pedagogických zaměstnanců (loni 48) a 17 nepedagogických 

zaměstnanců (loni 15). Přepočtený stav zaměstnanců k 30. 6. 2020 činil 61,8 a z toho bylo 

35,619 učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků + 1,5 asistent pedagoga, 9,4 učitelů odborného výcviku (UOV) 

a 15,281 nepedagogických zaměstnanců. 

 

Dosažené vzdělání 
Vedoucí ped. 

pracovníci 
učitelé 

asistent  
pedagoga 

UOV 

VŠ pedagogické      pro SŠ 4 27 0 4 

VŠ nepedagogické  s DPS 0 5 0 0 

VOŠ 0 0 0 0 

SŠ s maturitní zkouškou  s DPS 0 1* 2 8 

Celkem 4 33 2 12 

* Kvalifikován dle zákona o pedagogických pracovnících 

 

Věková skladba pedagogických pracovníků k 30. 6. 2020 

 

 

VĚK MUŽI ŽENY  CELKEM 

26 - 30 let 0 1 1 

31 - 40 let 0 8 8 

41 - 50 let 2 13 15 

51 - 60 let 6 19 25 

nad 61 let 0 2 2 

CELKEM 8 43 51 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 
 

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

 

 
 

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 148 60 60 60 

75-41-M/01 
Sociální činnost - sociálně 

výchovná  
56 30 30 31 

69-41-L/01 Kosmetické služby 25 30 16 22 

69-51-H/01 Kadeřník 109 30 30 33 

 Celkem 338 150 136 146 

 

 

V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 bylo přijato 97,3% z celkového počtu 

přijímaných žáků. Všechny obory s výjimkou Kosmetických služeb byly naplněny po 1. kole 

přijímacího řízení. V prvním kole bylo přijato 90,6% uchazečů z celkového počtu přijímaných 

žáků a 40,23% ze všech přihlášených uchazečů. 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo přijato 37,61 %, ve školním roce 2017/2018 bylo přijato 

44,33 % z přihlášených uchazečů.  
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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 30.6.2019 v %      

Vyznamenání 92 19,3      

Prospělo 323 67,7      

Neprospělo 14 2,9      

Neklasifikováno 45 9,4      

Neprospělo a neklasifikováno 3 0,6      

Celkem 477 100,0      

 

 

     

 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

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      

        

 

 

  

 

     

        

        

        

        

        

        

        
 

 

Tyto výsledky vzdělávání byly ovlivněny vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.  
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Vyhodnocení MZk letošních 4. ročníků (šk. rok 2019/2020 jaro + podzim)

Obor Přihlášeno Vyznamenání Prospělo Neprospělo Zkoušku nekonali

78-42-M/03 Pedagogické 

lyceum
57 23 32 2 0

75-41-M/01  Sociální činnost - 

sociálně výchovná 
18 2 12 4 0

69-41-L/01 Kosmetické služby 16 1 9 6 0

Celkem 91 26 53 12 0

Vyhodnocení MZk všech přihlášených žáků šk. rok 2019/2020 

MATURITNÍ ZKOUŠKY - jarní termín 2019/2020

Obor Přihlášeno Vyznamenání Prospělo Neprospělo Zkoušku nekonali

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 60 23 29 8 0

75-41-M/01  Sociální činnost - sociálně 

výchovná 
26 2 9 15 0

69-41-L/01 Kosmetické služby 18 1 3 14 0

Celkem 104 26 41 37 0

MATURITNÍ ZKOUŠKY - podzimní termín 2019/2020

Obor Přihlášeno Vyznamenání Prospělo Neprospělo Zkoušku nekonali

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 7 0 5 2 0

75-41-M/01  Sociální činnost - sociálně 

výchovná 
12 0 7 5 0

69-41-L/01 Kosmetické služby 13 0 7 5 1

Celkem 32 0 19 12 1
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Přehled výsledků MZk v termínu jarním 

 

 

Přehled výsledků MZk v termínu podzimním 

 

 
 
Vysvětlivky:   
DT - didaktický test   
PP - písemná práce   
ÚZ - ústní zkouška   
PL - Pedagogické lyceum  
SČ-SV - Sociální činnost - sociálně výchovná 

KOS - Kosmetické služby  

 

  

přihlášených maturujících DT PP ÚZ

PL 57 57 57/50 x 57/57 2,6

SČ-SV 22 22 21/10 x 18/16 4,1

KOS 16 16 16/3 x 14/12 4,8

PL 52 52 52/52 x 50/50 2,2

SČ-SV 17 17 17/13 x 15/13 3,1

KOS 13 13 13/11 x 12/11 3,3

RJ PL 2 2 2/2 2/2 2/2 2,5

PL 5 5 5/4 x x 4,2

SČ-SV 3 3 3/1 x x 1,3

KOS 2 2 2/0 x x 5,0

Pedagogika 57 57 x x 57/57 1,2

Psychologie 57 57 x x 57/57 1,4

Praktická zk. 57 57 x x 57/57 1,1

Soc. zdr. př. 19 18 x x 18/18 1,9

Ped. a psy. 18 17 x x 17/17 1,9

Praktická zk. 18 18 x x 18/18 1,2

Kosmetika 16 15 x x 15/14 2,1

Odborné př. 17 16 x x 16/15 2,5

Praktická zk. 16 16 x x 16/16 2,1

Část

P
ro

fi
lo

v
á

Konalo/Úspěšně vykonalo

PL

SČ-SV

S
p
o
le

čn
á

ČJ

AJ

Předmět

KOS

Obor
Prům. 

prospěch

Počet

M

přihlášených maturujících DT PP ÚZ

PL 7 7 7/5 x x 3,6

SČ-SV 10 10 9/8 x 3/2 3,6

KOS 13 13 11/7 x 3/2 4,3

SČ-SV 4 4 3/0 x 2/1 5,0

KOS 3 3 2/2 x 2/2 3,3

PL 1 1 1/0 x x 5,0

SČ-SV 2 2 2/0 x x 5,0

KOS 1 1 1/0 x x 5,0

Soc. zdr. př. 1 1 x x 1/0 5,0

Ped. a psy. 1 1 x x 1/0 5,0

Kosmetika 2 2 x x 2/2 2,5

Odborné př. 2 2 x x 2/2 3,0

AJ

Obor

SČ-SV

Konalo/Úspěšně vykonalo
Předmět

S
p
o
le

čn
á

ČJ

MAT

Část

P
ro

fi
lo

v
á

KOS

Prům. 

prospěch

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

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
  
Prevence rizikového chování na naší škole je realizována ve dvou základních liniích. První linií 

jsou témata začleněná do výuky odpovídajících předmětů (témata jsou podrobně rozepsána 

v Preventivním programu školy) a druhou pak osvědčené aktivity (besedy, přednášky, exkurze, 

preventivní a intervenční programy a jiné různorodé aktivity, do kterých se podle svých 

možností aktivně zapojují žáci školy. Na prevenci rizikového chování se podílí především třídní 

učitelé, školní metodik prevence, výchovný poradce, ale i ostatní pedagogičtí pracovníci školy, 

a to jak v rámci zařazení zmíněných témat do výuky, tak při organizování aktivit pro žáky 

a samozřejmě výchovným působením.  

 

V letošním školním roce byly realizovány mimo jiné i následující aktivity: 

- školní zájmové kroužky,  

- lyžařský kurz, turistický kurz,  

- účast na humanitárních sbírkách, 

- soutěže a projekty školy,  

- školou pořádané kulturně společenské akce (kulturní show K – mode, vánoční koncert 

pro žáky a pedagogy školy, školní ples). 

 

Z důvodu pandemie a tzv. koronavirové krize se nemohly uskutečnit plánované programy: 

- přednáška s besedou „AIDS, sex a vztahy“ ve třídách 1. ročníku, 

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

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

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

- některé sportovní akce a soutěže školy,  

- odborné exkurze, vodácký kurz, literárně historická exkurze, 

- účast žáků 3. ročníku pedagogického lycea v soutěži SOČ, 

- kulturně společenské akce MISS Reneta. 

 

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, 

- seznámení nových kolegů s pravidly prevence vzniku problémových situací týkajících 

se žáků s PAS a s krizovým plánem pro prevenci vzniku problémových situací, 

- aktualizace nástěnky k prevenci rizikového chování,   

- účast ŠMP společně s výchovnou poradkyní na vzdělávání na téma čtení 

psychodynamiky třídy, 

- informační leták pro rodiče žáků 1. ročníku na třídní schůzky v listopadu o prevenci 

rizikového chování spolu se seznamem kontaktních míst v našem regionu, 

- informační schůzky a spolupráce s OMPA,  

- schránka důvěry a elektronická schránka důvěry – pravidelná kontrola, 

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

- sledování legislativní změn v prevenci rizikového chování, 

- intervenční a konzultační činnost, spolupráce s výchovnou poradkyní, s vedením školy. 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Oblast vzdělávání DVPP 2019/2020 

ICT vzdělávání - MS Office365 - Teams  42 

Kurzy k nové maturitě 2 

Český jazyk 1 

Fyzika, chemie 1 

Biologie, zeměpis 1 

Výtvarná, hudební a dramatická výchova 4 

Prevence negativních jevů, výchovné poradenství 6 

Enviromentální výchova, ekologie, zdravý životní styl 2 

Školský management (ČŠI, Přijímací řízení, Erasmus+) 4 

Školení pracovníků k BOZP + PO 44 

Šablony II - osobnostní rozvoj 1 42 

Šablony II - osobnostní rozvoj 2 42 

Ostatní * 4 

Celkem  195 

 

* Do kategorie „ostatní“ jsou zařazena odborná školení a semináře zaměřené na komunikaci, 

řešení konfliktních situací, školení zdravotníků a školení pro učitele odborného výcviku. 

Počet realizovaných školení kopíruje aktuální potřeby školy i jednotlivých pedagogických 

pracovníků. V uplynulém roce bylo realizováno školení pedagogických pracovníků ve 

využívání programového vybavení MS Office365 – Teams, které využívají učitelé k realizaci 

On-line výuky v době, kdy žáci mají přikázánu distanční výuku. Významným prvkem v rámci 

školení osobnostního rozvoje učitelů byla dvě školení v rámci Šablon II, kterých se účastnil 

celý pedagogický sbor školy. 
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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 

  

K významným činnostem školy na poli mimoškolních aktivit, ve školním roce 2019/2020, patří 

podpora odborného vzdělávání žáků, podpora účasti žáků v soutěžích odborných dovedností, 

organizace zájmových kroužků a projektových aktivit. Největší akcí školy je již tradičně 

organizace mezinárodní soutěže studentek středních škol MISS RENETA. Dále pak uspořádání 

přehlídky dovedností žáků naší školy pod názvem K-MODE. Obě tyto významné akce jsou 

pořádány ve spolupráci s Klubem přátel školy, který při škole funguje již od roku 1993.  

 

V uplynulém období roku 2019/2020 byly organizovány následující kroužky: K-Mode 

(kosmetika, modeling a kadeřnictví), kroužky matematiky, kroužek českého jazyka, kroužky 

anglického jazyka, kroužek komunikačních dovedností ČJ, kroužek sportovních her, kroužek 

fitness a florbal, fotokroužek, tvorba odborných prací, kroužek psychologie. 

 

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 výrazně zapojuje do projektových aktivit. Ve školním roce 2019/2020 se jednalo o tyto 

projekty: 

V rámci programu Evropské unie ERASMUS+ školní vzdělávání probíhá již druhý rok projektu 

„Chráníme si Evropu“, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhal v tomto 

školním roce, první rok dvouletého projektu „Šablony II – Cesta pokračuje“, dále pak 

v Erasmus+ Evropská praxe pro život organizujeme projektové mobility osob – žáků. 

Výčet projektových aktivit v roce  2019/2020: 

 

Organizační schůzka projektu Erasmus+ KA2 „Chráníme si Evropu“ 

V pondělí 30. září 2019 se v partnerské škole v Žilině na Slovensku uskutečnila další 

plánovaná organizační schůzka pro koordinátory a členy pracovních týmů projektu 

ERASMUS+ KA2 2018 - CHRÁNÍME SI EVROPU („WE PROTECT EUROPE“), jako 

součást řízení projektu. Setkání se zúčastnili zástupci partnerských škol z Česka, 

Polska a Slovenska. Obsahem schůzky bylo hodnocení dosavadních projektových 

činností, výměna získaných zkušeností, příprava Mobility č. 2 na Slovensku 

a koordinace následných projektových aktivit. Pracovní týmy projednaly i možnost 

další projektové spolupráce po skončení současného projektu Erasmus+ KA2.  

 

Krátkodobá mobilita se žáky na Slovensku  (Erasmus+ KA229 „Chráníme si 

Evropu“) 

V říjnu 2019 pokračovala naše mezinárodní spolupráce Krátkodobou mobilitou se žáky 

na Slovensku. V průběhu pěti dnů se na projektových činnostech v partnerské škole v 

Žilině a v Národním parku Malá Fatra podílelo celkem 45 žáků a 9 pedagogů z naší 

školy a partnerských škol z Cieszyna (POL) a Žiliny (SVK).  
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Projektové činnosti: 

Topografie, orientace v terénu, práce s topografickou mapou a buzolou. Workshop 

„Topo + geocaching“ (teorie + praktická cvičení v přírodě). Společná soutěž 

v geocachingu všech partnerských škol. Prezentace  žáků na téma „NP Malá Fatra a 

ochrana přírody na Slovensku“. Workshop „Kurz přežití – level 1“ (teorie + praktická 

cvičení v přírodě). Komentovaná vycházka do NP Malá Fatra (Jánošíkove diery 

v Kriváňské Malé Fatře). Přípravě „Interaktivní elektronické prezentaci chráněných 

území partnerských zemí. Přednáška – NP Malá Fatra a jeho zajímavosti (Hotel Gold 

- Terchová). Hry v přírodě, sportovní koloběžky a pěší turistika v oblasti NP Malá 

Fatra. Vernisáž angažovaných plakátů na projektové téma: „Chráníme si Evropu“. 

Příprava mobility C3 v Polsku.  

 

 
 

Stáž v Portugalsku - Erasmus+ „Evropská praxe pro život“, říjen - listopad 

10 žáků oboru Pedagogické lyceum pracovalo v mateřských a základních školách a 4 žáci oboru 

Sociální činnost pracovali v domově důchodců.  
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Slovinky u nás – 4 týdenní stáž 

Od 13. ledna 2020 u nás byli na zahraniční stáži v rámci projektu Erasmus+ 4 žákyně ze 

Slovinska z města Ljubljana. Jsou to kadeřnice ze střední školy Strednja Frizerska Šola 

Ljubljana. Čekala je čtyřtýdenní praxe, kterou ukončily 7. února. Dívky pracovaly ve dvou 

salonech (salon Barbra, kadeřnictví Markéta Šplíchalová) a na našem odloučeném pracovišti u 

kosmetiček, kde se zdokonalovaly také v umění make-up a manikúře. Zároveň se jako diváci 

zúčastnili dvou soutěží: Zrcadlo Brno a Kalibr cup Lanškroun. Tradičně již také navštívily 

vlásenkářskou dílnu Těšínského divadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační schůzka projektu ERASMUS+ KA229 „Chráníme si Evropu“ 

V pondělí 3. února 2020 se v partnerské škole v Cieszyně v Polsku uskutečnila další plánovaná 

organizační schůzka pro koordinátory a členy pracovních týmů projektu ERASMUS+ KA229 

2018 - CHRÁNÍME SI EVROPU („WE PROTECT EUROPE“), jako součást řízení projektu. 

Setkání se zúčastnili zástupci partnerských škol z Česka, Polska a Slovenska. 

Obsahem schůzky bylo hodnocení dosavadních projektových činností, výměna získaných 

zkušeností, příprava Mobility č. 3 v Polsku a koordinace následných projektových aktivit. 

Pracovní týmy projednali i možnost další projektové spolupráce po skončení současného 

projektu Erasmus+ KA229 

 

.  

 

Krátkodobá mobilita se žáky v Polsku ERASMUS+ KA229 „Chráníme si Evropu“ 

Ve dnech 2. - 6. března 2020 se krátkodobé mobility v Polsku se zúčastnilo celkem 45 žáků 

a 11 pedagogů partnerských škol z Havířova (CZ), Žiliny (SVK) a Cieszyna (POL). Projektové 

činnosti byly zahájeny v prostorách Zespolu Szkol Budowlanych im. Gen. Stefana Grota 
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Roweckiego v Cieszynie, a pokračovaly v Tatrzańskiem Parku Narodowem, kde proběhla 

hlavní část projektových činností. Součástí programu bylo průběžné hodnocení uplynulého 

projektového období, výměna zkušeností a nových poznatků z projektových činností, společná 

práce na projektových činnostech a koordinace závěrečných projektových činností, odborná 

exkurze do Tatrzańskiego Parku Narodowego (komentovaná vycházka do Chocholovské 

doliny, turistika v oblasti plesa Morskie oko, přednáška Správy NP, sběr informací o NP, terénní 

výzkum, přednáška o ochraně přírody a architektuře v prostorách místního muzea). Společná 

projektová akce na téma: "Mládež přírodě" (sběr odpadků, atd.)různé sportovně turistické 

aktivity (např.: lyžařská turistika, sněžnice, jízda na saních atd.) návštěva aquaparku 

Chocholowskie Termy, práce na společné elektronické knize o vybraných chráněných 

lokalitách v mikroregionech jednotlivých partnerských škol) a příprava finalizace projektu.  

 

 
 

 

22. března měla začít měsíční stáž pro kadeřníky a kosmetičky do Slovinska v rámci 

projektu Erasmus+ „Evropská praxe pro život“ 

Ta se však kvůli evropské situaci s koronavirem již neuskutečnila. 
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Další školní akce 

Na počátku září již tradičně navštívili žáci 1. ročníku oboru sociální činnost pod vedením svých 

pedagogů „Veletrh poskytovatelů sociálních služeb v Havířově“. V rámci akce měli možnost 

využít poradenství v oblasti zdravého životního stylu, vysokého krevního tlaku nebo obezity. 

Mohli si také nechat změřit hladinu krevního cukru nebo BMI. Žáci zhlédli prezentaci 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a pestrou prodejní výstavku rozmanitých výrobků 

uživatelů sociálních služeb. V interaktivních rukodělných dílnách mohli využít příležitost 

a vyrobit si drobnou dekoraci. Velký úspěch měla ukázka práce s canisterapeutickým psem.  

 

V termínu 13. až 22. 9. 2019 se uskutečnil sportovně turistický kurz ve Francii. Každý den byly 

organizovány sportovní aktivity jako fitness běhání, volejbal, plážový volejbal, ping pong, in-

line bruslení, badminton a především plavání. Žáci absolvovali také dva poznávací výlety do 

Saint Tropez a Cannes. 

 

 

 

Dne 26.9 2019 se na odloučeném pracovišti konalo školení firmy PRIMAVERA a bylo určené 

pro UOV a žáky 2. a 3. ročníku kadeřnického oboru. Školitelka zájemce seznámila se základy 

barvení značky ECHOS a předvedla dva základní střihy se zaměřením na techniky stříhání. 

 

V sobotu 28. září se naše škola zúčastnila dne otevřených dveří na Krajském úřadě v Ostravě.  

Návštěvníci mohli ochutnat dobroty gastronomických škol našeho kraje, zazpívat si v trampské 

osadě, stát se loutkoherci či otestovat historická vozidla včetně hasičské a policejní techniky. 

Naše kadeřnice a kosmetičky připomněly proměny účesů na 

přelomu tisíciletí. K vidění byly módní trendy od 80. let až po 

současnost, ale také spousta zajímavostí o sametové revoluci. 

Všichni příchozí mohli načerpat informace o vysokých školách 

kraje a dokonce navštívit kancelář hejtmana kraje včetně dalších 

reprezentačních místností. Ve spolupráci s naší školou a naším 

absolventem Luďkem Šmehlíkem proběhla módní přehlídka ve 

stylu 80. let. Modelky měly krásné šperky z květin, které 

vytvořila Střední škola zahradnická z Ostravy. 

 

Na začátku října pravidelně pořádáme školní kolo Pedagogické poemy zároveň se soutěží 

v přednesu. Obě disciplíny spolu úzce souvisí, proto, že již několik let spojujeme do jednoho 
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klání, ve kterém se objeví 3 samostatné soutěže či disciplíny: Přednes textu (recitace), Čtení 

textu a Improvizované vyprávění.  

 

 

V pátek 4. 10. 2019 se žáci třídy L3.A a H2.A v doprovodu paní učitelky Kubátové 

a  Smejkalové aktivně zúčastnili festivalu „Život bez bariér“ v Ostravě. Festival byl zaměřen 

na seniory a osoby s handicapem, a to jak zdravotním, tak společenským. Žáci se tak dozvěděli, 

jak se dá aktivně trávit důchodový věk, jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní omezení nebo 

jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby. Celou řadu těchto 

pomůcek si také vyzkoušeli na „vlastní kůži“. 

 

V pondělí 7. října nás již po několikáté navštívilo „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. 

Jedná se o dvojici mladých herců, kteří brázdí školy po celé České republice s hrami, které žáky 

nejen pobaví, ale taky v nich zanechají nějaké vědomosti. Jejich hry jsou totiž vždy laděny jako 

doplněk k výuce literatury. Tentokrát k nám přijeli s představením, které se jmenovalo „Jak jste 

to myslel, pane Shakespeare? Aneb Život a dílo největšího dramatika“.  

 

V pondělí 7. října tým našich děvčat úspěšně vstoupil do letošního ročníku Havířovské ligy 

středních škol. V herně stolního tenisu v Havířově - Šumbarku proběhlo Městské kolo ve 

stolním tenisu družstev. Naše děvčata obsadila celkové 3. místo a dosáhla na bronzové medaile. 

Na úspěchu dívčího týmu naší školy se podílely hráčky: Bernatíková Anežka (L4.B), Mesíková 

Eliška (L3.A), Maršálková Karolína (L3.A).  
 

 

 

 

 

 

Dne 8. října v Havířově - Šumbarku proběhla akce „Den se sociálním pracovníkem“. Zúčastnili 

se žáci čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost. Sociální pracovnice je seznámila s chodem 

organizace Slezská diakonie, se službami, které poskytuje, a také s tím, jakým uživatelům jsou 

určeny. Následně pracovnice podrobně vysvětlila činnosti občanské poradny, intervenčního 

centra a poradny pro rodinu s dětmi. Pro žáky byly tyto informace velice přínosné, hlavně pro 

ty, kteří se chtějí v budoucnu pohybovat v sociální sféře. Nechyběly ani propagační materiály, 

které si mohli žáci odnést s sebou. 
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V pátek 18. několik našich žákyň oborů kosmetické služby a kadeřník zorganizovalo v domově 

důchodců v Karviné prožitkové odpoledne pro seniorky. Dívky nabízely starším dámám česání, 

jemné líčení a informovaly je o péči o obličej i tělo. Tato akce byla oboustranně prospěšná, 

seniorky si užily krásný den a naše mladé kosmetičky a kadeřnice získaly cenné zkušenosti. 

 

Celonárodní sbírka Bílá pastelka ja naší školou podporována dlouhodobě, a tak se již tradičně 

žáci naší školy zúčastnili této akce, která proběhla 16. října. V letošním školním roce se do 

realizace humanitární akce zapojili žáci třetího ročníku pedagogického lycea a vybraní žáci 

třetího ročníku sociální činnosti. Celkem 19 dvojic nabízelo k zakoupení symbolickou bílou 

pastelku a malý kalendář. Páry pracovaly v ulicích města Havířova, Ostravy, Karviné, Frýdku 

a mnoha dalších. Výtěžek sbírky bude využit ve prospěch nevidomých a slabozrakých osob 

a na podporu služeb, které jsou osobám se zrakovým postižením poskytovány v rámci celé 

České republiky. 

 

 

V pondělí 11. listopadu proběhlo na odborném výcviku školení žáků oboru Kosmetické služby 

- Nové trendy v kosmetice - řasy. Děvčata se naučila aplikovat novou metodu regenerace 

a natočení řas - Lash lifting.  

 

Další úspěšnou účastí našich žákyň v Havířovské lize SŠ bylo Městské kolo ve florbalu dívek 

v Městské sportovní hale Slávie. Tým našich děvčat letos opět porazil všechny soupeřky, získal 

zlaté medaile a jako nejlepší tým Havířova postoupil do okresního finále. Turnaj proběhl 11. 

listopadu v prostorách Městské sportovní haly Slávie na ulici Astronautů. Tým naší školy 

obhájil loňský titul a stal se přeborníkem města Havířova pro školní rok 2019/2020. 

 

13. listopadu 2019 v prostorách Městské sportovní haly Slávie pořádala naše škola Městské 

kolo ve volejbale dívek. V Havířovské lize středních škol naši žáci navázali na sportovní 

úspěchy z počátku školního roku a umístily se na 2. místě.  
 

Dne 21. listopadu proběhlo na odloučeném pracovišti školy další školení kosmetiček, tentokrát 

v oblasti manikúry. Všechna děvčata po absolvování školení získala certifikáty. 

 

Na odloučeném pracovišti školy proběhlo 26. 11. 2019 školní kolo soutěže oboru kadeřník. 

Téma bylo PARTY LOOK. 
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V rámci Krajské sbírky potravinové pomoci, která se konala při příležitosti Mezinárodního dne 

za vymýcení chudoby, se podařilo na naší škole nasbírat 55 kg potravin v celkové hodnotě 

2750,- Kč. Celý výtěžek putoval do Azylového domu pro matky s dětmi v Havířově. 
 

Dne 6. prosince se naši žáci 2. ročníku pedagogického lycea tradičně vydali na mikulášskou 

návštěvu za dětmi do Dětského centra Čtyřlístek v Haviřově - Prostřední Suché. Žáci si pro děti 

připravili sladké překvapení. Po předání nadílky následovala přednáška o činnosti dětského 

centra. Vedoucí centra nám velmi ochotně představila formy ambulantní a pobytové služby 

zaměřené na sociální, výchovnou a zdravotní péči. 
 

Na druhý adventní víkend se mohli těšit zájemci o studium na středních či vysokých školách. 

Ve dnech 6. a 7. 12. 2019 se totiž na výstavišti Černá louka v Ostravě konala akce, kde se 

prezentovaly snad všechny střední školy nejen Moravskoslezského kraje. Návštěvníci tak mohli 

získat potřebné informace přímo od zástupců škol. Na místě bylo také Informační a poradenské 

středisko Úradu práce ČR v Ostravě, které se zájemcům snažilo poradit, v jakém oboru je dnes 

největší šance získat uplatnění na trhu práce. Na výstavě se prezentovala také naše škola, jejíž 

zástupci odpovídali na mnoho zvědavých dotazů návštěvníků. 

 

 
 

 

V pátek 13. prosince se vybraní žáci naší školy zúčastnili městského kola mezi havířovskými 

středními školami ve šplhu. Získali jsme dva diplomy, oba za 3. místa. Jeden z nich získala 

Kristýna Ticháčková, druhý jsme získali za celou školu v kategorii "Studentky". 
 

Adventní jarmark se stal již tradiční součástí předvánočního shonu. Cílem této akce je pomoc 

bližnímu v nouzi. Organizace se opět zhostili žáci 3. ročníku oboru Sociální činnost za přispění 

žákyně 2. ročníku Adély Kowalové. Celkový výtěžek daleko předčil předchozí dva ročníky 

a žáci tak poukázali na účet nadace Dobrý anděl částku ve výši 7 000 Kč. 
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V předvánočním čase žáci L4.B potěšili děti v Mateřské školce U Topolů mikulášskou 

nadílkou. 
 

                  
 

Dne 6. prosince 2019 se v tělocvičně havířovského krytého bazénu naše žákyně zúčastnily 

Městského kola v sálové kopané, ve kterém zvítězily a získaly zlaté medaile. Navíc naše 

nejlepší střelkyně Patricie Škorpíková byla oceněná, jako nejlepší hráčka celého turnaje.  

 

Vyvrcholení mnohaměsíčních příprav, nácviků, tréninků a zkoušek nastalo 12. prosince a celé 

bylo zahaleno rouškou SNĚNÍ. Školní prezentační akce K-MODE, při níž se prezentují žáci 

naší školy, dospěla již do svého 17. pokračování. Jako každý rok měl celý program úžasnou 

atmosféru a spád. A podle nadšeného potlesku vyprodaného sálu při všech třech představeních 

nezbylo než konstatovat, že byl tento ročník K-MODE zase ten nejlepší. 
 
 

 
 

V úterý 17. 12. 2019 se žáci 1. a 2. ročníků naší školy vydali na dějepisnou exkurzi do 

koncentračního tábora Březinka. Po náročné exkurzi v Osvětimi se žáci přesunuli autobusem 

do vánočně vyzdobeného Krakowa, kde si ukázali všechny úžasné památky tohoto historického 

skvostu-bývalého hlavního města Polska.  
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Žáci oborů Pedagogického lycea a Sociální činnosti uspořádali vánoční sbírku pro dětské 

centrum Čtyřlístek v Havířově - Prostřední Suché. Centrum funguje jako dětský domov 

a krizové centrum pro děti vyžadující okamžitou péči. V roce 2019 prošlo zařízením 80 dětí 

z našeho regionu. 19. 12. 2019 byly předány vedoucí centra paní Šosté poukázky v hodnotě 

4 500 Kč na nákup výtvarných potřeb. Součástí návštěvy v zařízení byla exkurze a beseda se 

sociální pracovnicí. Naše spolupráce a podpora centra je dlouhodobá. 

 

10. ledna 2020 vyrazilo několik žákyň naší školy za doprovodu pedagogů do Cieszyna na 

partnerskou polskou školu Zespół Szkół Budowlanych, kde pravidelně probíhá setkání hudebně 

nadaných žáků z Polska a Česka. Kromě společného svátečního zpívání a přátelského posezení 

si zástupci partnerských škol našli čas na pracovní schůzku, kde společně koordinovali 

projektové činnosti v rámci evropského projektu Erasmus+. 

 

Nový kalendářní rok byl v průběhu prvních dvou týdnů roku 2020 zahájen žáky prvních ročníků 

na lyžařském kurzu ve Vysokých Tatrách na Štrbském Plese a v Tatranské Lomnici. Celkem 

se účastnilo117 žáků oborů Pedagogické lyceum, Sociální činnost, Kosmetické služby 

a Kadeřník.  

 

 
 

Ve čtvrtek 23. ledna se konala kadeřnická a kosmetická soutěž Brněnské zrcadlo. Barbora 

Kloudová ze třídy K3.A získala v kategorii kadeřnictví: "Nadčasové mikádo" první místo. 
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V pondělí 27. ledna 2020 proběhlo v prostorách Městské sportovní haly Slávie na ulici 

Astronautů Okresní finále ve florbalu dívek středních škol okresu Karviná. Tým našich děvčat 

stejně jako v Městském kole zvítězil ve všech utkáních, a dokonce náš tým od soupeřek 

neobdržel ani jednu branku. Navíc nejlepší hráčkou celého turnaje byla vyhlášena právě členka 

našeho družstva Patricie Škorpíková.  
 

Ve středu 29. ledna se žáci naší školy prezentovali ve Světě techniky v Ostravě Vítkovicích 

v rámci akce "Živá knihovna". Představovali zde profesi "Kadeřník". "Živá knihovna" 

je aktivita, při níž jednotlivé oslovené školy představují profese žádané na trhu práce formou 

setkání žáků či studentů s lidmi, kteří tyto profese vykonávají. Prezentace naší školy byla velmi 

úspěšná hlavně mezi žáky základních škol. Stánek byl po celou dobu v obležení potenciálních 

budoucích žáků kadeřnických oborů. Velmi pěkně představila obor naše žákyně Kristýna 

Matoušková.  
 

20. ročník soutěže Kalibr Cup Lanškroun, se konal 6. 2. 2020. Letošním hlavním tématem 

byl „Párty look“. Žákyně 2. ročníku oboru kadeřník Nina Janoštíková se svou modelkou Anetou 

Gonzálezovou získala 6. místo. Žákyně 3. ročníku oboru kosmetické služby Eliška Šolínová se 

svou modelkou Lucii Horníkovou získala 5. místo. 
 

22. 2. 2020 již podesáté proběhla v tělocvičně školy Valentýnská laťka, která je zároveň 

školním kolem ve skoku vysokém. Ve finále školního kola soutěžilo celkem 23 dívek 

a 6 chlapců.  
 

 
 

V pondělí 24. 2. navštívili žáci 1. a 2. ročníků divadelní představení Zdravý ne/mocný. Režisér 

V. Morávek text přepracoval a vytvořil svéráznou kompozici hry ve hře, kde se prolíná 

představa původní inscenace Zdravého nemocného s okolnostmi jejího uvedení a skutečným 

Moliérovým osudem. Žáci obdivovali zejména herecké výkony členů Divadla Petra Bezruče. 

Hlavní roli Argana, umanutého hypochondra, ztvárnil Norbert Lichý, nositel prestižní divadelní 

Ceny Thálie v oboru činohra. 
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Ve čtvrtek 27. 2. proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V prvním kole 

se účastníci museli poprat s nástrahami poslechu a rovněž pracovali s anglickým textem. 

Ti nejúspěšnější postoupili do druhého kola, kde prokázali svou schopnost konverzovat na 

předem nepřipravené téma, které si vylosovali. 1. místo: Michaela Rašková - L2.B, 2. místo: 

Nela Hochmanová - L2.B, 3. místo: Josef Vaněk - H1.A 
 

Dne 2.3.2020 se uskutečnil 2. ročník Společenského plesu Střední školy, Havířov - Prostřední 

Suchá. Kromě tance, fotokoutku s vtipnými cedulkami a bohaté tomboly si mohli hosté 

vychutnat skvělou kapelu Gaspary, taneční vystoupení Kankán - a taneční skupina Jany Hollé 

Externo - se dvěma tanečními čísly. Večerem všechny vtipně provázela moderátorská dvojice 

Kristýna Matoušková a Ondra Heczko. 
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Dne 10.3.2020 naše školní aktivity přerušilo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020. Které zakázalo s účinností ode dne 

11. 3.2020 osobní přítomnost žáků ve školách.  
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Činnost předmětových komisí ve školním roce 2019/2020 

 

Předmětová komise humanitních předmětů – Mgr. Hana Urbánková 

průběžně Tvorba školního časopisu 

4. 10. 2019 Školní kolo recitační soutěže a pedagogické poemy 

7. 10. 2019 Divadélko pro školy - Shakespeare 

28. 11. 2019 Školní kolo olympiády v českém jazyce  

17. 12. 2019 Literárně-historická exkurze Březinka - Krakow 

22. 2. 2019 Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

26. 2 2019 Divadlo Zdravý nemocný 

Listopad 2019 Maturitní testování 

 

Předmětová komise pedagogiky a psychologie – Mgr. Martina Kubátová 

12. 9. 2019 Veletrh sociálních služeb v Havířově 

4. 10. 2019 Výstava Život bez bariér Ostrava 

8. 10. 2019 Den se sociálním pracovníkem ve Slezské diakonii 

16. 10. 2019 Humanitární sbírka Bílá pastelka 

14. - 18. 10. 2019 Potravinová sbírka 

6. 11. 2019 Exkurze v Tyfloservisu 

6. 12. 2019 Mikuláš v dětském centru Čtyřlístek 

10. 12. 2019 Adventní jarmark 

10. 12. 2019 Přednáška "Dárcovství kostní dřeně" 

19. 12. 2019 Vánoce pro dětské centrum Čtyřlístek 

24. 1. 2020 Beseda o pěstounské péči (KÚ Ostrava) 

28. 1. 2020 Beseda o VOŠ sociální v Ostravě 

11. - 25. 5. 2020 Konzultace závěrečných seminárních prací 

 

Předmětová komise cizích jazyků – Ing. Jana Petroncová 

10. 10. 2019 exkurze v British Council v Ostravě 

27.. 11. 2019 divadelní představení The Last wish- KD L.Janáčka, Havířov 

leden účast v 2. ročníku překladatelské soutěže pro SŠ - FF Ostravská un. 

27. 02. 2020 konverzační soutěž v AJ - školní kolo 

průběžně Projekt Rodilí mluvčí do škola MSK 
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říjen - listopad Projekt Erasmus plus - Portugalsko 

leden - únor Projekt Erasmus plus - stáž kadeřníků ze Slovinska 

leden - únor Příprava Projektu Erasmus Plus v Portugalsku a Slovinsku 

 

Předmětová komise výchovy ke zdraví a zeměpisu – Mgr. Karel Koyš 

13. – 22. 9. 2019 Sportovně turistický kurz ve Francii - příprava a realizace akce 

14. – 18. 10. 2020 AKTIVITA C2 ERASMUS +, NP Malá Fatra (Slovensko) - příprava a realizace 

akce 

07. 10. 2019 Městské kolo ve stolním tenise dívek - účast (příprava žáků) = 3. místo 

21. 10. 2019 Městské kolo v  basketbalu dívek - účast (příprava žáků) = 2. místo 

23. 10. 2019 Městské kolo ve futsalu dívek - organizace turnaje + účast  

 (příprava žáků) = 2. místo  

11. 11. 2019 Městské kolo ve florbalu dívek - účast (příprava žáků) = 1. místo 

13. 11. 2019 Městské kolo ve volejbale dívek - organizace turnaje + účast  

 (příprava žáků) = 2. místo 

5. 12. 2019 Městské kolo v sálové kopané chlapců - účast (příprava žáků) = SKUPINA 

6. 12. 2019 Městské kolo v sálové kopané dívek - účast (příprava žáků) = 1. místo 

10. 12. 2019 Přednáška - Dárcovství kostní dřeně - příprava a realizace akce 

13. 12. 2019 Městské kolo ve šplhu dívek - účast (příprava žáků) = 3. místo 

13. 12. 2019 Sportovní den školy - příprava a realizace akce 

5. – 11. 1. 2020 Lyžařský výcvikový kurz 1. - Slovensko (Vysoké Tatry) – příprava a 

realizace akce 

12. – 18. 1. 2020 Lyžařský výcvikový kurz 2. - Slovensko (Vysoké Tatry) - příprava a realizace 

akce 

27. 1. 2020 Okresní finále ve florbalu dívek - účast (příprava žáků) = 1. místo 

10. 2. 2020 Přednáška - Dárcovství kostní dřeně 

14. 2. 2020 Valentýnská laťka - 10. ročník 

2. – 6. 3. 2020  AKTIVITA C3 ERASMUS +, PN Tatrzański (Polsko) - příprava a realizace akce 

 

Předmětová komise výpočetní techniky a ekonomických předmětů – Ing. Liběna Šimordová 

Podzim 2019  Podzimní kolo sout. Euroscola 

Prosinec 2019  Den otevřených dveří 

Prosinec 2019  K MODE 
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Leden 2020  Den otevřených dveří 

Jaro 200  Finger play - ekonomická soutěž 

 

Předmětová komise odborného výcviku a odborných předmětů – Mgr. Petra Neuwirthová 

5. 9. 2019  Praktická JZZk Kadeřník 

25. 9. 19-15. 4. 20  Zahájení odbor.praxe- SVČ 

6. 9. 2019 JZZk Kadeřník-ústní 

28. 9. 2019  Den otevřených věcí na MSK 

30. 9. 2019  Zahájení-rekvalifikace ped., man. 

30. 9. 2019  Hygiena provozu- školení pro žáky 

30. 9. – 11. 10. 2019 Souvislá odborná praxe 

9. 10. 2019  Primavera- seminář pro žáky 

18. 10. 2019  Den pro ženu- domov důchodců Karviná 

31. 10. 2019  Prezentace - volba povolání Havířov 

26. 11. 2019  Školní kolo soutěže odborných dovedností 

30. 11. 2019  Boccia- soutěž Havířov 

2. 12. 2019  Exkurze  Slezská tvorba Opava  

6. – 7. 12. 219  Středoškolák, vysokoškolák- výstaviště Ostrava 

10. 12. 2019  Den otevřených dveří 

11. – 12. 12. 2019 K- Mode 

13. 1. – 7. 2. 2020 Stáž studentek za Slovinska 

14. 1. 20120  Den otevřených dveří 

18. 1. 2020  Casting- Slovensko 

23. 1. 2020  Brněnské zrcadlo 

23. 1. 2020  Seminář firma ECHOS 

27. 1. 2020  Casting- Praha 

26. 1. 2020  Casting- Havířov 

28. 1. 2020  Prezentace oborů na OP- ZŠ 

29. 1. 2020  Živá škola povolání 

30. 1. 2020  Zadání SOP k JZZk 

3. 2. 2020  Exkurze- divadlo Český Těšín.  

6. 2. 2020  Kalibr Cup 2018 Lanškroun 
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6. 2. – 9. 2. 2020 Soustředění finalistek MISS Reneta 2019 

14. 2. 2020  Podologie- odborný seminář Ostrava 

4. 6. – 8. 6. 2020 JZZk- praktické 

10. 6. – 11. 6. 2020 JZZk- ústní 

 

Předmětová komise výchov – PaedDR. Eva Koláčková 

4. 10. 2019  Školní kolo Pedagogické poemy (spolupráce s PK JČ) 

6. – 9. 11. 2019  Pedagogická poema Prachatice 

listopad  Výtvarná soutěž k 30. výročí Sametové revoluce 

22. 11. 2019  Předvánoční koncert (SŠTO Lidická) 

22. 11. 2019  Nahrávání písně na K-mode 

12. 12. 2019  Vystoupení na K-MODE - Bohemian Rhapsody (Sb, Mn, Ur), Noční můra  

  Alenka v říši divů (Mn, Sb); Hrdina (Sb, Mn) 

12. 12. 2019  Tvorba a příprava samostatných kolekcí 

18. 12. 2019  Seminář divadelní improvizace + improvizační představení (Divadlo pod 

  Palmovkou, Praha) 

20. 12. 2019  Vánoční koncert pro žáky a zaměstnance školy 

8. 1. 2020  Zpívání koled v Cieszynie 

leden  Výstava plakátů a fotografií (Projekt Erasmus+) 

leden  Výstava prací žáků 

14. 2. 2020  Valentýnská laťka - fotodokumentace 

2. – 6. 3. 2020  Projekt "Chráníme si Evropu" - Zakopane - foto-video prezentace 
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UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 

Datum Název Umístění 

7. 10. 2019 Městské kolo ve stolním tenise dívek 3. místo 

21. 10. 2019 Městské kolo v  basketbalu dívek 2. místo 

23. 10. 2019 Městské kolo ve futsalu dívek 2. místo 

11. 11. 2019 Městské kolo ve florbalu dívek 1. místo 

13. 11. 2019 Městské kolo ve volejbale dívek 2. místo 

5. 12. 2019 Městské kolo v sálové kopané chlapců Skupina 

6. 12. 2019 Městské kolo v sálové kopané dívek 1. místo 

13. 12. 2019 Městské kolo ve šplhu dívek 3. místo 

27. 1. 2020 Okresní finále ve florbalu dívek 1. místo 

2019/2020 Celoroční Havířovská liga středních škol Celkové 3. místo 

23. 1. 2020 Brněnské zrcadlo 1. a 5. místo 

6. 2. 2020 Kalibr Cup - Party look 5. a 6. místo 

únor Finger play 4. 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 

 

 

 

  

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2019

výnosy - ukazatel hlavní činnost doplňková činnost celkem

výnosy z prodaného zboží (604) 7 900,00 0,00 7 900,00

výnosy z prodeje vlastních výrobků (601,602) 710 296,49 168 903,41 879 199,90

výnosy z pronájmu (603) 0,00 266 599,00 266 599,00

jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 0,00 0,00 0,00

aktivace  a změna stavu (61x, 62x) 0,00 0,00 0,00

výnosy z transférů (672), z toho: 44 496 397,59 0,00 44 496 397,59

od zřízovatele 9 231 849,24 0,00 9 231 849,24

ze státního rozpočetu 33 743 056,00 0,00 33 743 056,00

projekty neinvestiční 1 443 492,35 0,00 1 443 492,35

jiné ÚSC 78 000,00 0,00 78 000,00

časové rozpuštění investičních tranferů (672) 318 924,00 0,00 318 924,00

čerpání fondů (648) 0,00 0,00 0,00

ostatní výnosy (64x) 55 569,58 0,00 55 569,58

úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 133 603,34 0,59 133 603,93

výnosy celkem 45 722 691,00 435 503,00 46 158 194,00

Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2019

náklady - ukazatel hlavní činnost doplňková činnost celkem

prodané zboží 7 491,34 0,00 7 491,34

spotřeba materiálu 1 521 984,20 11 816,06 1 533 800,26

spotřeba energie 1 101 108,06 76 455,58 1 177 563,64

opravy a udržování 602 573,12 0,00 602 573,12

cestovné 1 484 368,01 0,00 1 484 368,01

náklady na reprezentaci 15 955,00 0,00 15 955,00

ostatní služby 1 670 570,09 0,00 1 670 570,09

nájemné 41 780,00 0,00 41 780,00

telekomunikace 185 215,11 0,00 185 215,11

mzdové náklady 25 991 308,00 78 696,00 26 070 004,00

mzdová náklady z dotace zřizovatele a MŠMT 24 880 876,00 0,00 24 880 876,00

použití fondu odměn 0,00 0,00 0,00

ostatní zdroje 816 799,00 0,00 816 799,00

produktivní práce žáků 171 236,00 0,00 171 236,00

náhrady za dočasnou praocní neschopnost 122 397,00 0,00 122 397,00

zákonné sociální pojištění 8 626 659,95 17 430,13 8 644 090,08

jiné sociální pojištění 102 771,67 193,50 102 965,17

příspěvek na stravování 163 535,00 0,00 163 535,00

tvorba FKSP 507 466,04 1 028,62 508 494,66

školení a vzdělávání, lékařské prohlídky, OOPP 118 626,25 0,00 118 626,25

daně a poplatky 2 225,00 3 000,00 5 225,00

manka a škody 0,00 0,00 0,00

odpisy 1 161 619,00 39 013,00 1 200 632,00

prodaný dlohodobý hmotný a nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00

tvorba a zaúčtování dlohodobého majetku 0,00 0,00 0,00

náklady z drobného dlouhodobého majetku 2 281 619,83 0,00 2 281 619,83

prodaný materiál 1 735,15 0,00 1 735,15

ostatní náklady 92 455,85 0,00 92 455,85

výdaje na pojištění 35 843,00 0,00 35 843,00

technické zhodnocení majetku do 40 tisíc 74 340,00 0,00 74 340,00

manka a škody 0,00 0,00 0,00

finanční náklady 58 805,02 0,00 58 805,02

daně z příjmů 16 473,19 0,00 16 473,19

celkem 45 639 532,77 227 632,89 45 867 165,66

výsledek hospodaření 83 158,23 207 870,11 291 028,34
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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 programu Evropské unie ERASMUS+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2 – 

Partnerství škol – projekty spolupráce probíhal v školním roce 2019/2020 druhý rok projektu 

„Chráníme si Evropu“, číslo projektu 2018-1-CZ01-KA229-047989_1, s celkovou dotací 

23 600 EUR. Projekt byl dne 30. 6. 2020 ukončen. 

 

 

2. V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhal v tomto školním 

roce, první 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. 

 

 

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

Projekty mobility osob, probíhal ve školním roce 2019/2020 první 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. 
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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 2019/2020 

 

Profesní kvalifikace 2019/2020 Datum Počet  

Pedikérka a nehtová designérka 6.11.2019 2 

Pedikérka a nehtová designérka 21. 8 . 20120 9 

Celkem   11 

 
Počet organizovaných Zkoušek profesní kvalifikace a především rekvalifikačních kurzů 

nepříznivě ovlivnilo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s Covid19.  
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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 2019 dotace od Města Havířov 

takto: 
 

-  na činnost zájmových sportovních kroužků 15.000,00 Kč 

-  na činnost zájmových mimosportovních kroužků 50.000,- Kč 

-  na celoroční soutěž Havířovská liga základních a středních škol 16.000 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 

v školním roce 2019/2020 obdrželi dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 

600 000,00 Kč a dotaci od Města Havířov ve výši 400 000,00 Kč. Z důvodu 

COVID-19, byla akce ze dne 3. 4. 2020 přesunuta na 11. 9. 2020 a následně na 16. 

4. 2021. Vzhledem k tomu, že projekt byl průběžně připravován a zastaven těsně 

před realizací, požádal Klub přátel školy oba subjekty alespoň o úhradu 

vynaložených nákladů. Moravskoslezský kraj uhradil Klubu přátel školy prokázané 

náklady ve výši 254 000,00 Kč a náklady ve výši 70 672,80 Kč se nyní projednávají 

na městě Havířov.  

 

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

škol, na kterou jsme na podzim roku 2019 obdrželi dotaci od Města Havířov ve výši 

20 000,00 Kč a od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 28 000,00 Kč. 
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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, který byl 

nakonec z důvodu opatření proti šíření Covid 19 přesunut 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 

 

 
 

91 

Obor Sociální činnost (Výchovná a sociální činnost)  

- Sociální služby města Havířova, Karviné a Třince 

- Armáda spásy Havířov 
- Asterix středisko volného času Havířov 

- Středisko volného času Juventus Karviná 
- Santé Havířov, domovy seniorů Havířov, Karviná, Český Těšín, Orlová 

- Mateřská škola pro zrakově postižené v Havířově 

- Jesle Havířov, Petřvald, Třinec, Karviná, Orlová 
- Probační a meditační služba 

- Pedagogicko - psychologická poradna-Ostrava 
- Denní stacionář Pohoda, Eden Český Těšin 

- Slezská diakonie Český Těšín 
Obor Prodavač 

Tesco Třinec, Kaufland Havířov, 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 - MISS Reneta, K-MODE Zajištění 
prostor 



47 
 

Hair Care (Wella), Ryor, 

Primavera, BESS 

Podpora odborného vzdělávání Školení 

 
Další partneři (např. 
úřad práce, obec...) Hlavní oblasti a přínosy spolupráce 

Forma 

spolupráce 

Magistrát města Havířova Podpora zájmové činnosti žáků 

Podpora projektu MISS RENETA, K-MODE 
Pomoc školy při zajištění akcí organizovaných městem: 

Běh Naděje 

Granty, 

finanční 
podpora 

 

 

Moravskoslezský kraj Podpora projektu MISS RENETA, K-MODE 

 

Granty, 

finanční 

podpora 

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

akcí školy 

Kurzy pro obor Kosmetické služby  
Organizace projektu MISS RENETA, K-MODE 

 

Finanční a 

organizační 

pomoc při 
akcích školy 

Úřad práce Karviná Přijímací řízení, Podpora odborného vzdělávání 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 

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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Příloha č. 1. 

 

Zpráva o činnosti  informačního  střediska  za  školní  rok  2019/2020 

 

Přehled návštěvnosti IS za školní rok 

 

   

období absenční výp. návštěvnost p.čtenářů prezenč.sl

září 375 251 277 46

říjen 141 169 291 76

listopad 172 172 298 60

prosinec 144 135 298 14

leden 177 170 302 13

únor 191 149 311 13

březen 133 96 311 4

duben 0 0 311 0

květen 0 0 311 0

červen 0 0 311 0

c e l k e m 1333 1142 226  
 

Za sledované období bylo zaevidováno v měsíci září 277 čtenářů a postupně se přihlašovali 

další zájemci. V měsíci březnu dosáhla čtenářská základna počtu 311 (včetně zaměstnanců). 

Zapůjčeno bylo celkem 1 333 knih a návštěvnost IS dosáhla  1 142 návštěv. Prezenční služba 

čtenářům byla poskytnuta ve 226 případech.  

Vzhledem  k faktu, že provoz  školy byl omezen z důvodu koronaviru,  průměrná návštěvnost,  

v porovnání s loňským rokem,  dosáhla pouhých 64 %  a výpůjčky  76 %. 

 

Za hodnocené období bylo zakoupeno 29 knižních novinek v  pořizovací ceně 7 727,- Kč.  

 

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

18. září 2019 zasedala likvidační komise naší školy, která schválila vyřazení knižních jednotek 

s ohledem  na neaktuálnost, zastarání nebo z důvodu opotřebení. 

Bylo vyřazeno 175 ks knižních jednotek v pořizovací hodnotě 6 359,54 Kč. Knihy byly 

vyřazeny z jednotlivých odborných katalogů a přírůstkového seznamu knižního fondu. 

 

 knižní fond určený k absenčním výpůjčkám  činí aktuálně   7 474  ks 

 v pořizovací ceně                        555 458,65 Kč 

(z toho je 357 ks knih a brožur v hodnotě 17 344,35 Kč, které jsou umístěny                           

v příručním skladu).         

 

Informace o stavu rezervací jednotlivých titulů jsou pravidelně zasílány formou e-mailových 

zpráv našim čtenářům. Na stránkách školy je zpřístupněn knižní fond IS, kde se mohou studenti 

seznámit s nabídkou knižních titulů našeho IS. 

 

Na základě požadavků vedení školy, jsem rovněž zastupovala na sekretariátě školy. 
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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 IS. Přednášky se konaly  5. 9. 12. 9., 13. 9. 23. 9 

2019. Lektorka – pracovnice IS, 

 

Na výstavě knih a fotografií k 30. výročí „Sametové revoluce“ se čtenáři mohli seznámit se 

soudobou historií naší země, 

 

Thajsko – historie a současnost „Země úsměvů“ - přednáška byla zaměřena na bouřlivou 

historii této exotické země, čtenáři se seznámili s tradicemi, náboženstvím, kulinářskými 

zajímavostmi, zeměpisnými fakty. Přednáška byla obohacena mnohými krátkými filmy 

a fotografiemi, které rovněž zachytily ekologický stav země.  Akce proběhla 15.1. a 17.1.2020, 

akce se zúčastnily třídy K1S a K1A. 

Lektorka – pracovnice IS. 

 

 
 

 

Přednáška „Život včel v naší přírodě a využití včelích produktů v lékařství a kosmetice“.   

Akce pořádaná IS, dne 27. 2. 2020, se zúčastnily třídy  L1B a H1A. 

Lektorka – pracovnice IS. 
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Adopce na dálku 

Ve spolupráci s Centrem Narovinu.  

Finančně zajišťujeme již jedenáctým rokem mladé studentce Clementine 

Oyugi studium na Early Childhood Development and Education. Kurz 

Certifikace zatím nemá. V dubnu 2020 měla vykonat zkoušku, ovšem 

v současné situaci s koronavirem, nemáme zprávu, zda zkouška proběhla. 

V září 2019  jsme jí zaslali  balíček s drobnými dárky, fotografiemi a s dopisy 

od našich žáků. Vzhledem k současné neutěšené situaci v souvislosti 

s koronavirem v chudinské čtvrti Nairobi, nás vedení Centra Narovinu 

požádalo o finanční pomoc pro rodinu naší chráněnkyně. Byla zaslána 

v měsíci květnu mimořádná platba 1000,-Kč, která pomůže rodině přežít 

několik nejtěžších měsíců. Rovněž hrazení zdravotní péče naší adoptované 

dívce garantuje základní zdravotní péči, na kterou by jinak neměla nárok. 

 

 

 

 

     

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě je nám metodicky nápomocna při činnosti 

našeho IS.   

    

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

své knihy,  které si vzájemně bezúplatně darují. 

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

a časopisy – Psychologie dnes a Pedagogika a  časopis Téma. 
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Příloha č. 2. 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2019/2020 
 

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) Analýzou a vytvářením příznivého klimatu školy 

      

 3)  Řešením výchovných problémů žáků 
     - v 1. pololetí proběhlo 3 výchovné komise a 24 pohovorů 

     - ve 2. pololetí výchovné komise neproběhly s ohledem na situaci spojenou s epidemií 

kovidu-19 

     - výchovné komise se týkaly: 

 neomluvené absence – 2 případy 

 nevhodné chování vůči spolužákům – 1 případ            

 

  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: 

 

         * 3 žáci integrovaní na základě posudku SPC ve Frýdku-Místku pro tělesně 

postižené – ve třídách H2.A,  H3.A a H4.A 

    * 1 žák integrovaný na základě posudku SPC v Ostravě-Zábřehu pro tělesně 
postižené – ve třídě H4.A 

         * podle IVP byli vzděláváni všichni 4 integrovaní tělesně postižení žáci  

         * 15 žáků se specifickými poruchami učení a chování (4 žáci – dyslexie, 8 žáků – 

dyslexie a dysortografie, 1 žák – dysortografie, 1 žák – dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, 

2 žákyně – porucha chování) na základě posudků z PPP Karviná 

         *  k 2 zdravotně znevýhodněným (ADHD) žákům pedagogové uplatňovali 

individuální přístup  

   

6)  Problematikou ukončení vzdělávání integrovaných žáků 

      - ve třídě H4.A – 3 žáci 

       - žáci měli uzpůsobeny podmínky u maturitní zkoušky podle posudků poradenských 

zařízení 

 

 7)  Integrací imobilního žáka 
     - problematikou integrace imobilních studentů ve třídě H3.A 

     - integrace imobilních žáků byla realizována za asistence pedagoga 

     - poradenstvím pedagogům 

     - vytvářením pozitivního klimatu tříd ve spolupráci s třídním učitelem a asistentkou 

       pedagoga 
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     - integraci realizoval integrační tým ve složení: žák, rodiče, výchovný poradce, třídní  

       učitel, asistentka pedagoga a ostatní vyučující 

      

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

 

  9)  Pomocí žákům při osobních problémech v pravidelných konzultačních hodinách 

     - poradenství se týkalo především partnerských problémů, vztahů k rodičům,  

       ke spolužákům 

 

 10)  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 besed pro zájemce se studentkou Ostravské univerzity oboru Speciální 

pedagogika a se studentkou oboru Učitelství 1. stupně ZŠ a oboru Sociální pedagogika 

     - zajištěním prezentací  VOŠ hotelové v Havířově  

      - 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 

 

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

      - nebyl zapojen žádný žák. 

 

  12)  Spoluprací s jednotlivými články školy            
     - vedení školy, třídní učitelé, učitelé odborného výcviku, ostatní pedagogové školy 

 

  13)  Spoluprací s institucemi a organizacemi 

     - PPP Karviná – metodická pomoc, účast VP na setkáních na pracovišti PPP v Havířově 

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

     - ZŠ v Havířově - spolupráce při přechodu integrovaných žáků na SŠ 

     - Odbor sociálních věcí úřadu okolních měst  

     - Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, ÚP Karviná 

 

  14)  Spoluprací s preventistou školy 

     - nábor žáků do 2. ročníku do kurzů společenského tance a chování  

     - 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. 

 

Hodnocení krátkodobého akčního plánu EVVO na školní rok 2018/2019 
 
Ve školním roce 2019/2020 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 

- neproběhli z důvodu distanční výuky realizované od 11. 3. 2020 v návaznosti na vyhlášení 

nouzového stavu v ČR. 

 

Mimo plán byla uskutečněna přednáška „Dárcovství kostní dřeně“ – 10. 12. 2019 - 1. ročníky 

+ P3.B 

  

Uskutečněné kurzy: 

 Sportovně turistický kurz Francie – L4.A, H4.A, K4.S, K3.A, P3.B 

13. – 22. 9. 2019 

 Lyžařský výcvikový kurz 1. (Slovensko)  –  5. – 11. 1. 2020 a lyžařský výcvikový kurz 

2. (Slovensko) – 12. – 18. 1. 2020 – 1. ročníky                                    

                           

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) Plánovaná školení: 

 Konference zoologických zahrad  – zúčastnila se Mgr. Dorotíková – 8. 12. 2019 v 

Ostravě  

 Setkání koordinátorů EVVO Moravskoslezského kraje  – Mgr. Smejkalová – 29. 

1. 2020 v Ostravě 

 Celokrajská konference EVVO – akce zrušena 
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8) Plánované aktivity: 

 Škola se zapojila v týdnu od 14. do 18. 10. 2019 do Krajské sbírky potravin, konané 

v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Výtěžek této sbírky byl 55 kg 

potravin v celkové hodnotě 2 750 Kč 

 

9) V rámci dne otevřených dveří 10. 12. 2019 zorganizovala třída H3.A charitativní adventní 

jarmark, jehož výtěžek 7 000 Kč byl poukázán na konto nadace Dobrý anděl. 

 

10) Žáci 3. ročníku oboru Pedagogické lyceum vypracovávali ročníkové práce s tématikou 

EVVO – Vlivy, které škodí včelám; Environmentální problémy – ochrana životního prostředí 

 

11) Ve dnech 14. – 18. 10. 2019 se vybraní žáci spolu s pedagogy realizačně podíleli na Aktivitě 

C2 projektu Erasmus+  „Chráníme si Evropu“ –  NP Malá Fatra (Slovensko) 

 

12) Ve dnech 2. – 6. 3. 2020 se opět vybraní žáci spolu s pedagogy realizačně podíleli na 

Aktivitě C3 projektu Erasmus+, PN Tatrzański (Polsko) 
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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 46. 

zasedání dne 13. října 2020 projednala a schválila svým usnesením č. 46/2020/ŠR bez výhrad 

a připomínek Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020. 

 

 

V Havířově-Prostřední Suché, dne 13. října 2020 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

                předseda školské rady 

 


