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Základní identifikační údaje OU a prš Brno 

 

Základní identifikační údaje  

 

 

 

 

 

        

         

 

 

         Název právnické osoby Odborné učiliště a praktická škola Brno,                                              

                                                                                 příspěvková organizace, Lomená 530/44 

 

 Identifikátor právnické osoby 600 025 055 

 

     Adresa Lomená 530/ 44, 617 00 Brno 

 

 Telefon 545 233 110 

 

 Fax                                                              545 233 110 

 

 E-mail sekretariat@oupslomena.cz 

 

     Adresa pro dálkový přístup                       www.oupslomena.cz 

 

     Ředitel školy: Mgr. Soňa Řehůřková 

     

 Adresa: Brno, Kupkova 19, PSČ 638 00 

 

     Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby 

    

   Právní forma: příspěvková organizace  

 

    IČO: 00567213 

 

 Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně 

  právní forma: kraj., IČO: 70 888 337 

                                                                       Adresa: Žerotínovo nám 3/5, 601 82 Brno 

                       

                                                                      

    Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.  
 

Od 1. září 2017 byla provedena změna názvu příspěvkové organizace – Odborné učiliště  

a praktická škola Brno, příspěvková organizace, Lomená 530/44, Brno 
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 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení 

 

    1. Střední škola 

    kapacita: 448 cílová: 448 žáků 

        IZO: 110 025 857             

        místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

        1. Lomená 44, 617 00 Brno 

        2. Moravanská 83f, 619 00 Brno 

        3. Lomená 38, 617 00 Brno 

      

2. Domov mládeže 

     kapacita: 180 cílová: 180 lůžek 

         IZO: 110 250 036    

         místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

         1. Lomená 44, 617 00 Brno      

 

    3.  Školní jídelna 

     kapacita: 2600 cílová: 2600 stravovaných 

         IZO: 110 250 044    

         místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

         1. Lomená 44, 617 00 Brno      

 
     Datum zařazení do sítě škol: 

     1.1. 1993 jako Odborné učiliště Brno, Dukelská 65 

     1.7. 1995 jako Odborné učiliště a Speciální rodinná škola Brno, Dukelská 65 

     1.7. 1997 jako Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Dukelská 65 

     1.11.1998 jako Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 

 

     Rejstřík škol a školských zařízení:   

 1.1. 2005    Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 

                         označení druhu školy – Střední škola   

  

         Školská rada:  
  

      Zvoleni členové školské rady:  

 

     za zřizovatele:  Ing. Pavel Franta  

                                                  Ing. Zdeněk Vích, CSc. 

                                                                                            Petr Cajzl 

 

      z řad rodičů:   Zdenka  Dokoupilová 

      Aťka Jirdová 

     

                                                            z řad pedag.pracovníků:  Mgr. Hana Manová 

      Mgr. Zdeněk Staroba 

      Mgr. Renata Bradáčová 
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Obory  vzdělání, které škola vyučuje v denním studiu 

 

     23-51-E/01 Strojírenské práce – automontážní práce 

29-51-E/02 Potravinářské práce  - pekařské práce 

29-51-E/01      Potravinářská výroba  - cukrářské práce   

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba  - truhlářské práce ve stavebnictví 

34-57-E/01 Knihařské práce 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce  

36-67-E/01 Zednické práce 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  - kuchařské práce 

75-41-E/01 Pečovatelské služby  - pečovatelské práce 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

 

 

      

 Okruhy doplňkové činnosti 

 

Doplňková činnost byla povolena zřizovatelem ve zřizovací listině  č.j. 27/1 ze dne 25. června 2015 pro 

Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace.                 

Zřizovatel povolil okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel zřízení Odborné učiliště a 

praktická škola Brno, příspěvková organizace. Realizace doplňkové činnosti nenarušuje plnění hlavní 

činnosti OU a prš Brno, p.o.. Doplňková činnost je účetně vedena odděleně od hlavní činnosti. 

Živnostenské listy byly vystaveny dle Živnostenského zákona. 

 Okruhy doplňkové činnosti:  

 -  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akci včetně lektorské činnosti 

 -  hostinská činnost 

 -  ubytovací služby 
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Organizační struktura zaměstnanců OU a prš (2019 - 2020) 

 

 

Ředitelka školy:   Mgr. Soňa Řehůřková  

 

Zástupce statutárního orgánu:    Mgr. Eva Lebedová 

 

Zástupce ředitelky pro teoretické a praktické vyučování: Mgr. Eva Lebedová 

 

Zástupce ředitelky pro technicko - ekonomické záležitosti: Hana Jašková 

 

Zástupce ředitelky pro výchovu mimo vyučování:   Bc. Petr Žampach 

 

Sekretariát ředitelky:   Iveta Nesrstová 

 

BOZP, PO, CO:   Mgr. Zdeněk Staroba  

 

Speciální pedagog:   Mgr. Jitka Sedláčková 

 

Výchovný poradce:   Mgr. Hana Manová 

   Mgr. Zdeněk Staroba 

  

Metodik prevence:   Mgr. Jitka Sedláčková 

 

Vedoucí školní jídelny:    Ing. Květuše Rozmahelová 

 

Vedoucí správy budov:   Jaroslav Mazour 

 

 

 

 

Vedoucí učitelé odborného výcviku: Mgr. Zdeněk Staroba     -  SP,  MN 

 Karel Kříž                -   TrV, ZP 

 Stanislava Laušová  -  SUS, KnP, PS 

 Mgr. Hana Manová -  PP, PPc, PV 

  

 

Učitelé OU a prš: Mgr. Bradáčová Renata 

 Mgr. Demel Ladislav 

 Mgr. Chrást Miloš 

 Mgr. Kateřina Janíčková 

 Mgr. Juřica Vlastimil 

 PaedDr. Janda Karel 

 Kántorová Helena 

 Mgr. Köstnerová Gabriela 

 Mgr. Krahulová Jaroslava 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 Mgr. Manová Hana 

 Mgr. Nováková Ilona 

 Mgr. Piňosová Jana 

 Mgr. Sedláčková Jitka 

 Mgr. Sedláková Bohdana 

 Mgr. et. Mgr. Souček Petr 

 Mgr. Staroba Zdeněk 

 Mgr. Šebelová Marie 

 Mgr. Šubrtová Lenka 

 Vlčková Věra 

 

Učitelé odborného výcviku: 

   

Zednické práce:  Jestřábek Vladislav 

Malířské a natěračské práce: Krásenský Jaroslav 

 Nový Jiří 

Truhlářská a čalounická výroba: Procházka Jan 

 Trávníček Lubomír 

                                                                                     Hájek Petr 

Strojírenské práce: Eibel Luboš 

 Bc. Halík Tomáš 

 Bc. Šebela Radim 

 Krupička Michael 

Knihařské práce:                                                          Kliková Milada 

 Opavská Vladimíra  

                                                                                     Svobodová Barbora 

Stravovací a ubytovací služby: Rybníčková Ivana  

 Mgr. Bublová Dagmar 

 Bc. Otrubová Jarmila 

 Bc. Lehká  Naděžda 

 Lehká Petra 

 Sedláková Ilona 

Potravinářská výroba: Vlčková Věra 

 Volavková Martina 

 Mgr. Bradáčová Renata 

Potravinářské práce: Bc. Jahnová Soňa 

 Čechová Kateřina 

 Paulíková Stanislava 

 Števková Simona 

Pečovatelské služby: Mgr. Malá Markéta 

                                                                                     Hájková Ludmila 

  

Vychovatelé: Kaňáková Helena 

 Bc. Příhoda Jakub 

 Stopková Šárka 

 Šilingrová Marta 

 Žampach Ivo 

 Žebráčková Simona 
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Nepedagogičtí pracovníci:  

 

Pokladna: Plevová Zuzana 

Finanční účtárna: Hromcová Marta 

 Kašparová Žaneta 

Materiálová účtárna:  Pechová Petra 

Mzdová účtárna + osobní oddělení: Veselá Ladislava 

 

Studijní oddělení: Opletalová Jitka 

  

Údržba: Doležal Vladimír 

 Hrdlička Aleš 

 Kundera Jaroslav 

  

Školní jídelna: Božková Zuzana 

 Davidová Sylva 

 Fibichová Věra 

 Gibaštíková Irena 

 Kubátová Eva  

 Nesrsta Roman 

 Pátečková Petra 

 Pavésková Renata 

 Prknová Lenka 

 Řezáčová Kateřina 

 Sobolová Dana 

 Stejskalová Ivana 

 Špačková Renata 

 Teplanová Jarmila 

 Vodáková Lenka  

  

Uklízečky: Kolenčíková Barbora 

 Kolenčíková Veronika 

 Koutná Renata 

 Mikulášková Květoslava 

 Ondrášková Věra 

   

Vrátnice: Hudcová Světlana 

 Hric Jan 

 Kubíková Věra 

 Lukášová Alena 

 Veselá Božena 

                                                                                     Minks Svatoslav 

 

Kantýna: Křížová Ladislava 
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Organizační schéma 
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace, Lomená 530/44, 617 00 Brno 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

   

Jihomoravský kraj MŠMT 

 Ředitelka OU a 

prš 

Sekretariát 

ředitelky OU a 

prŠ 

Zástupce ředitelky 

pro teoretické a 

praktické vyučování 

Statutární zástupce 

 

Zástupce 

ředitelky pro 

mimoškolní 

vyučování 

Studijní 

oddělení 

Vedoucí učitelé 

odborného 

výcviku - 

stavební obory 

 

Učitelé 

odborného 

učiliště a 

praktické školy 

Speciální 

pedagog 

Vychovatelé 

 

Vrátní 

budovy 

42-44 

Bezpečnostní 

pracovník 

Vrátní 

budovy 38-40 

Finanční 

účetní 

Zástupce ředitelky pro 

provozně – ekonomický 

úsek   

Vedoucí 

správy 

budov 

Vedoucí 

školní 

jídelny 

Mzdová 

účetní 

personální 

Pokladna 

Materiálová 

účetní 

Údržbáři 

Uklizečky 

Kuchařky 

Prac. 

obchod. 

provozu 

Uklizečka 

Učitelé odborného          

výcviku – stavební 

obory 

Vedoucí učitelé 

odborného 

výcviku – 

potravinářské 

obory, 

pečovatelské 

práce 
 

Učitelé odborného 

výcviku – 

potravinářské 

obory, 

pečovatelské práce 
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ŠKOLA: 
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace 

 

 

        název dle zřizovací listiny              

                             

               

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  
               

  stát/státy 

Schválení projektu Erasmus+ "Za odbornými dovednostmi do světa - šance pro všechny" 
Itálie 
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 Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty 

            

 

Spolupráce s podniky a dalšími zaměstnavateli (nejen firmy a další podnikatelské subjekty, ale např. i zdravotnická a sociální zařízení, 
školy, veřejná správa – zaměstnavatelé dle charakteru vyučovaného oboru vzdělání)  

            

2A 
Počet zaměstnavatelů, se 
kterými škola systematicky 
spolupracujícexx. 

 

25 

     

       

       

       

              

2B 
Počet firem, se kterými škola 
realizuje dlouhodobou 
spolupráci. xxx 

 

43 

     

       

       

       

 

 Název firmy sídlo  

 Tollens Brno  

 HET spol. s.r.o. Ohníč  

 Porsche Brno, Řípská 13a Brno  

 Pila Belcredi Líšeň, s.r.o. Brno  

 Práh jižní Morava, z.ú Brno  

 FIALA - PRAHA, s.r.o. Brno  

 OBI Brno Brno  

 Hornbach Brno  

 Delta pekárna Brno  

 Lidl Brno  

 Brněnské cukrárny Brno  

 Plychiatrická nemocnice Brno Brno  

 Cukrárna Chlubný s.r.o. Brno  

 ŠJ Horníkova Brno  

 Brněnské veletrhy - restaurace Expo Brno  

 Jídelna Máj Brno  
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 Barceló Brno Palace Hotel Brno  

 Albert Vaňkovka Brno  

 Tesco Futurum Brno  

 Tesco Shopping park Brno  

 Tesco Campus Brno  

 Albert Olympia Brno Brno  

 ŠJ Náměstí svornosti Brno  

 ŠJ Horácké náměstí Brno  

 Restaurace Miky bar Brno  

 Strojírenské závody Miroslav Miroslav  

 Autoservis Jarý Brno Brno  

 Galerie Skleněnka, Alice Dostálová Brno  

 Rezekvítek s.r.o. Brno  

 V růžovém sadu o.s. Ořechov  

 Společenstvo českých kniharů Brno  

 Domov pro seniory Věstonická Brno  

 Nemocnice Milosrdných bratří Brno  

 Reehap s.r.o. Brno  

 MUDr. Ilona Knoblová Brno  

 OHL-ŽS, a.s. Brno  

 Paulín CZ, s.r.o. Brno  

  COLORE Expert Brno  

 Spokar Brno  

 Dům barev Brno Brno  

 Caparol Brno  

 Stavební truhlářství a pokrývačství Trávníček Brno  
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2C Počet hodin, které strávili žáci 
oborů E, H , L0  a M ve firmách 
("žákohodiny") 

 380  
   

   

      

 

 

  

2D Počet žáků, kteří absolvovali více 
jak 30 % odborné praxe nebo 
odborného výcviku ve firmách 

 

130 

 
   

   

   

        

xx systematická spolupráce se zaměstnavateli zahrnuje následující: smlouva 
o spolupráci, účast zaměstnavatelů u zkoušek, odborný výcvik 
v modelovém pracovním prostředí, škola vyjednává se zaměstnavateli 
obsah odborného výcviku a praxe, zaměstnavatelé se aktivně podílejí na 
náborových aktivitách školy a finančně školu/vybrané žáky podporují 

 

xxx dlouhodobá spolupráce – škola spolupracuje se zaměstnavatelem 
během uplynulých tří po sobě jdoucích školních roků a spolupráce i nadále 
pokračuje 
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 Fiktivní firmy, příklady projektové výuky a výuka cizích jazyků 

  

3A Počet fiktivních firem fungujících ve škole ve 
sledovaném období 

                                      
     

    

 
      

  

  

3B Projektová výuka - příklady dobré praxe 

1   

2   

3   

4   

5   

            

            

3C Počet učitelů ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL 

  

    

           

            

3D Počet učitelů TEORETICKÝCH  PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL 

  

    

           

 

 

            

3E Rodilí 
mluvčí:  jazyk počet        

   AJ          

   NJ          

   FJ          

   RJ          

   ŠJ          

   jiný          
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 Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi  
                

4A 
Počet základních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí 

číslo) 
 7       

       

                

4B 
Počet středních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí 

číslo) 
 1       

       

                

4C 
Počet vysokých škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí 

číslo) 
 3       

       

                

4C 
Počet v ostatních vzdělávacích institucí, se kterými Vaše škola 
spolupracuje (stačí číslo) 

 1       

       

4D Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ 

počet zúčastněných 
žáků ZŠ 

1 Předprofesní příprava žáků základních škol 65 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

                

 

5A Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK 
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Všechny školou nabízené profesní 
kvalifikace (u těch, které v daném 

období neproběhly nechte v dalších 
sloupcích prázdné pole) 

kód profesní 
kvalifikace 

počet realizovaných 
profesních zkoušek 

za rok 2019/20 

počet 
realizovaných 

kurzů k profesním 
zkouškám za rok 

2019/2020 

počet účastníků 
proběhlých 

přípravných kurzů 
za rok 2019/2020 

  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

  

5B Ostatní nabízené kurzy pro dospělé MIMO profesní kvalifikace 

 

Název kurzu (do závorky počet opakování, pokud kurz proběhl v daném období vícekrát) 
Počet účastníků 

kurzů za rok 
2019/2020  

      

      

      

      

      

  

  

5C Jaký je obrat školy v realizaci dalšího vzdělávání pro dospělé?  v tis. Kč  

 

Obrat představuje množství všech finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za rok 2019 
od účastníků kurzů 
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Poradenské služby ve škole              

 

 

           

Školní psycholog  ANO  NE      

      X      

           

  úvazek          

           

 zdroj financování     

           

 

 

  

 

         

Školní speciální pedagog ANO  NE      

   x         

           

  úvazek 0,5        

           

 zdroj financování prostředky na platy   
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Realizovala Vaše organizace ve školním roce 2019/20 stavebně-technické úpravy školního poradenského pracoviště? 

           

   ANO  NE      

      X      

           

Investovaná 
částka  v tis. Kč       

   x       

           

           

Nové materiální vybavení školního poradenského pracoviště ve školním roce 2019/20.   

(včetně pomůcek, nábytku, techniky, testových materiálů, příp. diagnostických nástrojů)   

   ANO  NE      

      X      

           

Investovaná 
částka  v tis. Kč       

           

           

 Pokud ANO, čím:      
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Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

 
Přijímací řízení probíhalo v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. v platném znění a vyhl. 671/2004 

Sb. Do konce ledna 2020 byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení.  

 
V prvním kole bylo podáno celkem 189 přihlášek.  

 

 

 
Počty přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení žáků na SŠ ve šk.roce 2019/20 (stav k 3.4.2020) 

 

 

Obor                                Kód                    počet přihl.        Počet přijímaných - výkon   

               

Strojírenské práce   23-51-E/01   9   29 

 
Potravinářská výroba   29-51-E/01  40   14 

 
Knihařské práce   34-57-E/01     6     7 

 
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01  43   43 

 
Malířské a natěračské práce  36-57-E/01               17   14 

 
Pečovatelské služby   75-41-E/01  10   14 

 
Potravinářské práce   29-51-E/02   31   44 

 
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/0    15   14 

 
Zednické práce    36-67-E/01    15   14 

 
Praktická škola dvouletá  78-62-C/02      3     6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem                                          189  
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Přijatí žáci v 1. kole přijímacího řízení 

 

Obor                                Kód                     počet přijatých      Počet nepřijatých  

 
Strojírenské práce   23-51-E/01    9     0 

 

Potravinářská výroba   29-51-E/01  14   26 

 

Knihařské práce   34-57-E/01      5      1 

 

Stravovací a ubytovací služby  65-51-E/01   43      0 

 

Malířské a natěračské práce  36-57-E/01     14       3 

 

Pečovatelské služby   75-41-E/01       6     4 

 

Potravinářské práce         29-51-E/02   31      0 

 

Truhlářská a čalounická výroba    33-56-E/0     14     1 

 

Zednické práce           36-67-E/01      7      8 

 

Praktická škola dvouletá     78-62-C/02       3      0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem                                                                                 146                               43 

 

 

 

 
Počty zápisových lístků přijímací řízení  žáků na SŠ ve šk. roce 2020/2021 (stav ke dni 1.8.2020) 

 

Obor                              Kód                                             počet ZL          

           
Strojírenské práce   23-51-E/01  10   

                                                 

Potravinářská výroba   29-51-E/01  10  

                                                  

Knihařské práce   34-57-E/01     4  

                                                   

Stravovací a ubytovací služby   65-51-E/01   36  

                                                   

Malířské a natěračské práce  36-57-E/01       9  

                                                  

Pečovatelské služby   75-41-E/01     4 

                                                 

Potravinářské práce   29-51-E/02  33  

                                                   

Truhlářská a čalounická výroba  33-56-E/0     12 

                                                   

Zednické práce     36-67-E/01       3 

                                                    

Praktická škola dvouletá  78-62-C/02      3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                     
celkem                                       123 
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Odborné učiliště a praktická škola  Brno  - třídy 
 

Šk.rok 2019/20 týden počet počet počet celkem Tř. uč. UOV 

1.KnP1+KnP2 lichý 6 6 - 11 Svobodová Svobodová 

Opavská 

2. PS1 + PS2  

 

sudý 7 7 - 14 Köstnerová Köstnerová 

Hájková 

3. PV1 lichý 14 - - 14 Vlčková Vlčková 

Volavková 

4. PV 2 sudý 15 - - 15 Sedláčková Paulíková 

Volavková 

5. PV 3 + KnP 3 Pá 9 2 - 11 Bradáčová Bradáčová 

Opavská 

6. SUS 1 sudý 9 - - 9 Janíčková Otrubová 

7. SUS 2 lichý 12 - - 12 Bublová Otrubová 

8. SUS 3 + PS3 Pá 7 5 - 12 Krahulová Bublová 

Malá 

9. SUO 1 sudý 28 - - 28 Nováková Lehká P. 

Lehká N. 

10. SUO 2  lichý 16 - - 16 Piňosová Lehká P. 

Lehká N. 

11. SUO 3  Po 14 - - 14 Šebelová Rybníčková 

12. PP 1 sudý 13 - - 13 Manová Jáhnová 

13. PP 2 lichý 5 - - 5 Sedláková 

B. 

Jáhnová 

14. PPc 1 sudý 29 - - 29 Šubrtová Števková 

15. PPc 2 lichý 18 - - 18 Sedláková 

B. 

Števková 

16. PrŠ 1+ PrŠ 2 S+L 3 2 - 5 Krahulová --- 

17. SP1 +TrV1+ZP1 lichý 4 5 4 13 Chrást Eibel, Hájek, 

Jestřábek 

18. SP2+TrV2 + ZP2 sudý 3 5 3 11 Souček Eibel Hájek , 

Jestřábek 

19. TrV 3 +SP 3 Pá 4 6 - 10 Halík Procházka 

Halík 

20.  

MNA1+ SPA1 +TrVA1 

lichý 11 4 5 20 Juřica Nový, Hájek, 

Krupička 

21. 

MNA2+SPA2+ TrVA2 

sudý 3 13 4 20 Demel Nový, Hájek, 

Krupička 

22. MNA3 + SPA3+TrVA3 Pá 4 7 4 15 Staroba Krásenský, 

Šebela, 

Procházka 

     316 žáků 

22.8.2019 
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Hodnocení výsledků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 
 

Třída  Tř. učitel Počet V P NP Nehod Nejlepší žák Ø Průměr 

tř. 

KnP1 Svobodová 5 1 3 1 - Hrubá 1,00 2,04 

MNA1 Demel 8 2 6 - - Zemánková 1,10 1,94 

SP1 Chrást 4 - 2 - 2 Lipner 1,55 2,14 

PP1 Manová 11 2 5 2 2 Knoflíčková 1,30 1,90 

PS1 Köstnerová 9 2 7 - - Čajková 1,17 1,94 

PV1 Vlčková 12 4 5 1 2 Rydrychová 1,17 1,94 

SUS1 Janíčková 9 1 6 1 1 Novotný 1,18 2,13 

SUO1 Nováková 26 1 10 4 11 Machovičová 1,38 2,05 

TrV1 Chrást 5 1 2 - 2 Tölg 1,36 2,08 

ZP1 Chrást 4 - 2 - 2 Bárek 1,64 2,04 

PPc1 Šubrtová 23 4 8 1 10 Špreňarová 1,00 2,08 

SPA1 Demel 5 - 5 - - Chmel 1,55 1,79 

TrVA1 Demel 2 - 2 - - Polakovič 1,55 1,68 

PrŠ1 Krahulová 4 4 - - - Paulík 1,00 1,10 

KnP2 Svobodová 6 - 6 - - Fiala 1,75 2,17 

MNA2 Staroba 3 - 3 - - Malík 1,90 2,23 

SP2 Souček 2 1 1 - - Máša 1,36 1,82 

SPA2 Staroba 13 - 7 2 4 Opatský 1,36 2,38 

SUO2 Piňosová 16 - 14 2 - Zaňátová 1,10 2,07 

PP2 Sedláková 5 2 3 - - Faustková 1,67 2,28 

PS2 Köstnerová 7 2 5 - - Drtilová 1,08 2,01 

PV2 Sedláková 13 5 7 1 - Sebedínská 1,17 1,68 

SUS2 Bublová 10 3 7 - - Vališová 1,00 1,73 

TrV2 Souček 5 - 5 - - Stiglitz 1,45 2,04 

TrVA2 Staroba 5 - 4 1 - Lehký 1,91 2,73 

ZP2 Souček 3 - 2 1 - Mládek 1,91 2,73 

PPc2 Sedláková 17 6 4 5 2 Kaštanová 1,00 2,25 

PrŠ2 Krahulová 2 2 - - - Kužílek 1,08 1,21 

SP3 Juřica 6 2 4 - - Mužík 1,20 1,87 

SPA3 Halík 6 4 2 - - Kůra, Hodáň 1,00 1,31 

PV3 Bradáčová 8 3 5 - - Bartušková, 

Hajíčková 

1,00 1,54 

KnP3 Bradáčová 2 1 1 - - Čejková 1,40 1,60 

SUS3 Krahulová 7 3 4 - - Ryšavá, Šlapanská 1,00 1,58 

SUO3 Šebelová 16 1 10 5 - Kučerová 1,50 2,25 

MNA3 Halík 4 3 1 - - Vašíčková 1,20 1,40 

PS3 Krahulová 4 2 2 - - Urbanová 1,00 1,60 

TrV3 Juřica 4 1 3 - - Novotný 1,00 1,65 

TrVA3 Halík 4 1 3 - - Pavlus 1,50 2,03 

          

Celkem  295 64 166 27 38  1,30 1,92 
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Hodnocení výsledků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

 
Třída  Tř.učitel Poč

et 

V P NP Nehod Nejlepší žák Ø Průměr 

tř. 

KnP1 Svobodová 5 2 3 - - Hrubá 1,00 1,85 

MNA1 Demel 8 3 5 - - Vajnerová 1,00 1,89 

SP1 Chrást 4 1 3 - - Lipner 1,27 1,9510 

PP1 Manová 10 4 6 - - Koukalová, Knoflíčková 1,00 1,56 

PS1 Köstnerová 8 2 6 - - Čajková 1,27 2,00 

PV1 Vlčková 13 5 7 1 - Holoubková 1,00 1,88 

SUS1 Janíčková 9 2 7 - - Novotný 1,00 1,80 

SUO1 Nováková 21 6 15 - - Štacko 1,00 1,96 

TrV1 Chrást 5 1 4 - - Tölg 1,36 1,98 

ZP1 Chrást 2 - 2 - - Barák 1,55 1,73 

PPc1 Trávníček 20 6 14 - - Špreňarová 1,00 2,02 

SPA1 Demel 3 2 1 - - Gala 1,10 1,70 

TrVA1 Demel 2 1 1 - - Polakovič 1,45 1,64 

PrŠ1 Krahulová 4 4 - - - Paulík, Navrátil 1,00 1,02 

KnP2 Svobodová 6 5 1 - - Fiala 1,33 1,65 

MNA2 Staroba 3 - 3 - - Malík 1,50 2,00 

SP2 Souček 3 1 1 1 - Máša 1,27 1,77 

SPA2 Staroba 13 1 12 - - Opatský 1,27 2,42 

SUO2 Piňosová 16 5 11 - - Zaňátová 1,17 1,79 

PP2 Sedláková 5 2 3 - - Faustková, Žáková 1,10 1,86 

PS2 Köstnerová 7 2 5 - - Drtilová 1,08 1,89 

PV2 Sedláčková 14 7 7 - - Maděrová 1,00 1,42 

SUS2 Bublová 10 5 5 - - Vališová 1,00 1,48 

TrV2 Souček 5 - 5 - - Stiglitz 1,36 1,76 

TrVA2 Staroba 5 1 4 - - Lehký 1,64 1,95 

ZP2 Souček 3 - 3 - - Mládek 1,82 2,48 

PPc2 Sedláková 15 6 7 2 - Hotový, Kaštaová 1,00 2,00 

PrŠ2 Krahulová 2 2 - - - Kužílek, Pochop 1,17 1,17 

SP3 Juřica 6 2 4 - - Mužík 1,00 1,73 

SPA3 Halík 8 5 3 - - Hodáň, Kůra 1,00 1,28 

PV3 Bradáčová 7 3 4 - - Gotkowská, Hajíčková 1,20 1,61 

KnP3 Bradáčová 2 2 - - - Čejková 1,20 1,23 

SUS3 Krahulová 8 3 5 - - Šlapanská 1,00 1,51 

SUO3 Šebelová 16 8 8 - - Dvouletý, Vintoniak 1,00 1,51 

MNA3 Halík 4 4 - - - Vašíčková 1,00 1,61 

PS3 Krahulová 4 2 2 - - Urbanová 1,00 1,45 

TrV3 Juřica 4 3 1 - - Novotý 1,00 1,30 

TrVA3 Halík 4 2 2 - - Pavlus 1,25 1,76 

          

Celkem  284 110 170 4 0  1,16 1,72 
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Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci 

 

Přehled účasti zákonných zástupců na hovorových hodinách šk. rok 2019/2020 

 

1. pololetí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola spolupracuje s rodiči i individuální formou. 

 

- výchovné komise 

- konzultace o formách podpůrných opatření 

- pohovory 

 

 

2. pololetí 

 

ve druhém pololetí hovorové schůzky s rodiči neproběhly z důvodů uzavření školy  

 

 

 

Hovorové hodiny   Datum: 19.11.2019 

třída třídní učitel účast rodičů % 

1.KnP1+KnP2 Svobodová 55% 

2.KnP3 + PV3 Bradáčová 75% 

3. PS1+ PS2 Köstnerová 75%, 65% 

4. PV1 Vlčková 65% 

5. PV 2 Sedláčková  65% 

6. PV 3 Bradáčová 66% 

7. SUS 1 Janíčková 33% 

8. SUS 2 Trávníček 70% 

9. SUS 3 + PS3 Krahulová    náhr.  Otrubová  /  Malá 75% 

11. SUO 1 Nováková 40% 

12. SUO 2 Piňosová 21% 

13. SUO 3 Šebelová 60% 

13. PP 1 Manová 90% 

14. PP 2 Sedláková 90% 

15. PPc 1 Šubrtová 27% 

16. PPc 2 Sedláková 30% 

17. PrŠ 1 Krahulová     náhr. Laušová 100% 

18. TrV1+ZP1+SP1 Chrást 23% 

19. TrV2 +ZP 2 + SP2 Souček 73% 

20. TrVA1+MNA1+SPA1 Demel 52% 

21. TrVA2+MNA2+SPA2 Staroba 52% 

22. TrVA3+MNA3+SPA3 Halík 50% 

23. TrV3+SP3 Juřica 10% 
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Škola: Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace Školní rok: 2019/2020

Předseda zkušeb. komise ZZ 

Út

Třída

  
D

ru
h

 s
tu

d
ia

 *
)

16

Příjmení a jméno Škola (přesná adresa)

SP3 D Petrů Miroslav, Bc.SŠP, Brno, Jílová 36g

SPA3 D 23-51-E/01 Strojírenské práce - 10ž                          Staroba Petrů Miroslav, Bc.SŠP, Brno, Jílová 36g

MNA3 D Petrů Miroslav, Bc.SŠP, Brno, Jílová 36g

TrV3 D Petrů Miroslav, Bc.SŠP, Brno, Jílová 36g

TrvA3 D Petrů Miroslav, Bc.SŠP, Brno, Jílová 36g

SUSO3 D Pataki Lenka, Mgr. SOU Kyjov,Havlíčkova 1223/17

SUS3 D Pataki Lenka, Mgr. SOU Kyjov,Havlíčkova 1223/17

PV3 D Jana Rosa de Pauli SŠPOS,Charbulova 106,BM

PP2 D Jana Rosa de Pauli SŠPOS,Charbulova 106,BM

PPc2 D Jana Rosa de Pauli SŠPOS,Charbulova 106,BM

KnP3 D 34-57-E/01 Knihařské práce - 2 d               Brad. Pataki Lenka, Mgr. SOU Kyjov, Havlíčkova 1223/17

PS3 D Pataki Lenka, Mgr. SOU Kyjov,Havlíčkova 1223/17

Prš2 D Pataki Lenka, Mgr. SOU Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Pedagogičtí pracovníci školy, kteří mohou být jmenováni předsedou zkušební komise ZZ

Příjmení a jméno Aprobace
13

Škola (přesná adresa)

Krahulová Jaroslava učitel odborných předmětů SŠ F.D .Roosvelta Brno

Praktická část ZZ

Studijní volno před ústní částí ZZ

Docházka do praxe + teorie

Ústní část ZZ

Slavnostní vyřazení absolventů

Písemná část ZZ

SOU Havličkova 1223/17, Kyjov 697 37

16

SŠ polytechnická Brno, Jílová p.o.164/36 g

2311 12 1817

75-41-E/01  Pečovatelské služby -  5    Krahulová

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá -  2    Krahulová

Studijní obor  - počet chlapců a počet dívek / třídní učitel

29-51-E/01  Potravinářská výroba - 9ž     Brad.

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - 7ž   Krahulová

29-51-E/02  Potravinářské práce - 6      Sedl

23-51-E/01 Strojírenské práce - 6 ž           Halík

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce - 4ž      Staroba

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 4ž      Staroba

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby -  17ž   Šeb.

učitel odborných předmětů 

SŠPOS,Charbulova 106, Brno

Kříž Karel

Bublová Dagmar,Mgr. 

učitel odborných předmětů 

učitel odborných předmětů 

čtČt Pá

18 19

Po Út St Čt Po

9 15

StPá

1211108

29-51-E/02  Potravinářské práce -  20ž    Sedl.

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba - 4ž       Halík

                                                       červen 2020 - JZZZ

24

17 25

14 15

červen

SOŠ a SOU Lanškroun, Kollárova

učitel odborných předmětů 

učitel odborných předmětů 

Otrubová Jaroslava, Bc

Lebedová Eva, Mgr.

Jáhnová Soňa, Bc.

SŠPOS,Charbulova 106, Brno
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Hodnocení závěrečných zkoušek v řádném termínu - 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
     
Třída 

 
Třídní 

učitel 

 
Počet  
žáků  

 
Ch 

 
D 

 
Prospěli 

s vyznam

. 

   
Prospěli 

 
Neprospěli 

 
Nepři 
puštěni 

 
Nenas 
toupili 

 
KnP3 Bradáčová 2 0 2 2 0 0 0 0 
MNA3 Staroba 4 3 1 3 1 0 0 0 
PP2 Sedláková 5 3 2 1 4 0 0 0 

PPc2 Sedláková 13 3 10 5 7 0 0 1 
PS3 Krahulová 4 1 3 0 4 0 0 0 
PV3 Bradáčová 7 1 6 1 6 0 0 0 
SP3 Halík 6 6 0 1 5 0 0 0 
SPA3 Staroba 6 5 1 2 4 0 0 0 
SUO3 Šebelová 16 9 7 8 8 0 0 0 
SUS3 Krahulová 8 5 3 3 5 0 0 0 

TrVA3 Staroba 6 5 1 2 4 0 0 0 
TrV 3 Halík 4 4 0 2 2 0 0 0 
Prš 2 Krahulová 2 2 0 2 0 0 0 0 

 CELKEM 83 47 36 32 50 0 0 1 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Vzdělávání pedagogických pracovníků – vyučujících – průběžná účast pedagogických pracovníků na 

dalším odborném vzdělávání v rámci jejich aprobace a v závislosti na možnosti využití získaných 

poznatků a dovedností ve vyučovacích hodinách. Důležitou roli sehrává i doplnění vzdělávání tak, aby 

legislativně odpovídalo požadavkům kladeným na pedagogické pracovníky. Vzdělávání pedagogických 

pracovníků v ostatních oblastech jako jsou BOZP, prevence sociálně patologických jevů, mezilidské 

vztahy, jazyková gramotnost, speciálně pedagogická témata, inkluze a další oblasti dotýkající se 

problematiky školství. 
 

 

 

 

Seznam absolvovaných seminářů  

 

 

Mgr. Hana Manová 

 
 9.12. 2019 – Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole 

 Asociace cukrářů a kuchařů v ČR:  

22. 2.–23.2. 2020 – Zájezd na výstavu SWEET EXPO 2020, Varšava 

 
Mgr. Jitka Sedláčková 

 
 30.9. 2019 – Setkání metodiků prevence PPP Sládkova 

 5.11. 2019 – Přednáška PČR – drogové závislosti, trestní odpovědnost 

 2. 12. 2019 – Olomouc – seminář DZS: Pravidla pro podávání žádostí výzvy 2020 Erasmus+ 

 

 Přednáška pro všechny pedagogické pracovníky – Návykové látky a jejich eliminace ve škole 

(Policie ČR) 

 

 Školení BOZP – ředitelka školy a technik BOZP 

 

 Školení První pomoci – všichni pedagogičtí pracovníci 
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Spolupráce s partnery školy 

 
 

Zahraniční spolupráce: 

 

   Po několika úspěšných realizacích projektu Erasmus + pokračuje spolupráce s italským 

cechem cukrářů a to za podpory a financování Národní agentury pro evropské vzdělávání. 

Pro zkvalitnění výuky žáků potravinářských oborů byla dohodnuta s prezidentem 

italského svazu cukrářů panem Antoniem Lala další návštěva naší školy a v rámci Dnů 

proevropského vzdělávání.  

 

Spolupráce s ostatními subjekty v rámci kraje: 

 - Masarykova univerzita v Brně - fakulta speciální pedagogiky. Naše škola umožňuje 

studentům MU realizovat odbornou praxi a spolupracuje i v rámci jejich seminářů a 

konferencí. 

 
   Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní 

a střední škole ( APIV) CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872 

V červnu byl ukončen projekt, ve kterém byla naše škola zapojena jako partner. 

 

Odborný seminář o podporovaném vzdělávání s Liesem Korevaarem (21.3.) pro 

pedagogické a poradenské pracovníky. Doufám, že byly aktivity pro všechny zúčastněné 

zajímavé, přínosné a snad i v rámci možností inspirativní. 

 

1) Stáže pro Vaše žáky na pracovištím - Jedná se o krátké stáže na pracovišti, při kterých 

bude mít žák/žákyně možnost více poznat činnost na daném pracovišti, bude doprovázet 

jednoho pracovníka a také si něco vyzkouší. I stáž bude s doprovodem, který zajistí 

AGAPO. 

Stáže jsou individuální. Na termínu a místě se budeme domlouvat až na podzim. Nejedná 

se o nic masového, v plánu jsou stáže pro 1-2 žáky. 

  

2) Seminář s peer konzultantem - jedná se o setkání s člověkem, který má zkušenost s 

duševním onemocněním a psychickými problémy. Seminář bude organizován ve 

spolupráci s Práh jižní Morava. Seminář je určen žákům i pedagogům a poradenským 

pracovníkům. Mám v plánu uspořádat na každé škole jeden seminář, abyste se Vy i Vaši 

žáci mohli lépe zúčastnit. 

Peer konzultant vypráví o svých zkušenostech, co se stalo, jak se cítil, kdo/co mu pomohlo, 

je otevřený otázkám. Takováto setkání považuji za velmi přínosná. Věřím, že i pro Vás a 

Vaše žáky budou zajímavá. 

 

- Univerzita Palackého Olomouc – fakulta speciální pedagogiky 

- Mendelova univerzita Brno – na základě dlouhodobé spolupráce probíhaly na 

škole pedagogické praxe studentů bakalářského studia. 
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Významná prezentace školy: 

 

 Prezentace školy na veletrhu škol v Břeclavi 

 Prezentace školy na veletrhu škol ve Vyškově 

 Den otevřených dveří - prezentace školy a řemesel přímo v OU a prš 

 Prezentace a beseda pro studenty Mendelovy univerzity Brno 

 Festival vzdělávání 

 Burza středních škol ve Znojmě 

  

Další významné spolupráce: 

 

 IQ Roma servis  (konzultace, individuálně i přítomnost u výchovných komisí) 

 Drom- romské středisko (konzultace) 

 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR (konzultace, realizace 

a účast na jejich konferencích a setkání) 

 PPP Brno- Zachova, Kohoutova, Hybešova, Sládkova, Ivančice, Židlochovice, 

Hlinky, Blansko, Vyškov, Boskovice, Břeclav, Hustopeče, Mikulov, Žďár nad 

Sázavou, Třebíč, Znojmo, Kyjov atd.. (konzultace k PO jednotlivých žáků) 

 Spec. ped. centrum - SPC- Ibsenova, Sekaninova, Kamenomlýnská, Kociánka, 

Integra, Blansko, Kyjov, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Kroměříž 

 Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje, Pražská 

38b, Brno 

 Centrum odborného vzdělávání pro strojírenství Jihomoravského kraje, Sokolská 

1, Brno 

 AGAPO o.p.s. – podpora pracovního uplatnění lidí se zdravotním či sociálním 

znevýhodněním (realizace stáží a následní pomoc při hledání profesního uplatnění 

zejména pro žáky z PRŠ) 

 Anabell  (společnost se zaměřením na pomoc klientů s poruchou přijmu potravy) 

konzultace, dle aktuální potřeby možnost besedy ve třídách 

 Městská policie Brno jih pravidelné besedy ve třídách se zaměřením na prevenci 

patologických jevů ve škole 

 Policie ČR – konzultace, besedy 

 Podané ruce – besedy a semináře pro žáky i pedagogy 
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Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty: 

 

 

Potravinářské obory: 

 -Cukrárna Chlubný - žákyně PV zde vykonávají individuální praxi 

 -ŠJ Horníkova - žáci SUS zde vykonávají praxi 

 -Brněnké veletrhy - restaurace Expo - žáci SUS zde vykonávají praxi 

 -Spolupráce s asociací kuchařů a cukrářů 

 -Spolupráce s asociací pekařů a cukrářů ČR 

 -Restaurace Máj Brno- praxe žáků SUS  

 -Hotel Barcelo- individuální praxe žáků PV 

 -Albert Vaňkovka- praxe žáků PPc 

 -Tesco Futurum - praxe žáků PPc 

 -Tesco Shopping park- praxe žáků PP 

 -Tesco Campus - individuální praxe žáků PP 

 -Albert Olympia Brno- praxe žáků PPc 

 -ŠJ Náměstí Svornosti- praxe žáků SUS 

 -ŠJ Lomená- praxe žáků SUS 

 -ŠJ Horácké náměstí-praxe žáků SUS 

 -Restaurece Milky bar- individuální praxe žáků SUS 

 

 

Strojírenská výroba: 

 -Strojírenské závody Miroslav- individuální praxe žáků SP 

 -Autoservis Jarý Brno- individuální praxe žáků SP 

 

 

Knihařské práce: 

 -Galerie Skleněnka, Dostálová Alice 

 -Rezekvítek s. r. o. -obaly 

 -V růžovém sadu o. s. Ořechov- obaly 

 -Společnost českých knihařů 

 -CYBA, společnost českých knihařů 
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Pečovatelské služby: 

- Dům seniorů Věstonická , Brno - praxe žáků PS 

- nemocnice U Milosrdných bratří (exkurze) 

- firma Reehap s.r.o., Železniční,  Brno zakázky – praní prádla 

- MUDr. Ilona Knoblová-  zakázky - praní prádla 

 

Malířské a natěračské práce: 

- Cech malířů, natěračů a lakýrníků ČR- předváděcí akce, celoroční spolupráce 

- výrobci v oboru: OIKOS, PAULÍN, COLORE Expert, SPOKAR, Dům barev 

Brno, CAPAROL, Tollens 

 

Zednické práce a Truhlářská výroba 

 

- Stavební truhlářství a pokrývačství Trávníček seznamování s trendy ve 

stavebnictví 
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Odborné exkurze, akce tříd a další vzdělávací aktivity oborů  

školní rok 2019/2020 

 

 
Třídy SP1, TrV1, ZP1 -  Mgr. Miloš Chrást  

 

Říjen        
10.10.  – HELUZ HEVLÍN – exkurze projektu. 
V rámci seznamování se odbornými technologiemi se žáci zúčastnili návštěvy firmy, zabývající se 

výrobou stavebních hmot a prefabrikátů. Součástí exkurze bylo obeznámení s produkty, jejich použitím 

a způsoby sestavování konstrukcí.  

 

Listopad    

13.11.  – SAPELI POLNÁ – exkurze projektu. 

V okruhu dalších odborných informací se žáci zúčastnili návštěvy firmy, zabývající se výrobou 

stavebních dveří a výplní. Seznámili se také povrchovými úpravami těchto výrobků. Součástí exkurze 

bylo obeznámení s produkty, jejich použitím ve výstavbě. 

27.11. – DULUX – předváděcí referát distributora nátěrových hmot v odborném výcviku. 

 

Prosinec      

19.12.  – VÁNOČNÍ DEN VE ŠKOLE – projektové dny. 

V průběhu příprav zakončení kalendářního roku jsme vytvořili s žáky školní práce a pochutiny zaměřené 

na vánoční obyčeje a zvyklosti. 

20.12.  –  VÁNOČNÍ BRNO –  projektový den na náměstí Svobody a přilehlých trzích.  

Žáci měli možnost shlédnout vánoční výzdobu města, seznámit se s tradičními řemesly a typickými 

vánočními dobrotami na trzích, měli též možnost nákupu drobných dárků. 

 

Leden        

15.1.  – PRÁH BRNO – přednáška o realitě duševních obtížích žáků. 

Otevřená debata týmu neziskové organizace, zabývající se terénním programem nabízí lidem s 

psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. 

 

Únor          

25.2.   – MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR – poučení Kyberšikana a trestní  odpovědnost 
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27.2. – STAVEBNÍ VELETRHY V BRNĚ – oborový přehled 

Každoročně pořádané veletrhy zaměřené na stavebnictví v oblasti stavebních technologií, materiálů, 

stavebních systémů, strojů, nástrojů a nářadí. Součástí stavebního veletrhu bývá i veletrh Mobitex, kde 

se měli žáci v rámci studentského dne možnost se seznámit se současnými trendy v oblasti výroby 

nábytku, dřevostaveb a novinek současného stavitelství. 

 

Březen       

5.3.  – SPOKAR PELHŘIMOV – exkurze projektu ZP1, TrV1 

Návštěva oborové firmy, která se zabývá výrobou nátěrových systémů pro povrchovou úpravu kovů, 

dřeva, stavebních materiálů a úklidových prostředků. Žáci byli seznámeni nejen s výrobou, ale i 

s novými produkty. 

10.3.  – STOLNÍ TENIS – školní sportovní turnaj SP1, TrV1, ZP1. 

 

 

 
Třídy KnP1, KnP2  –  Barbora Svobodová  

 

Říjen        

15.10.  – Památník Bible kralické 

Návštěva muzea, tzv. tajné bratrské tiskárny. Ta zde tiskla nejenom knihy náboženského charakteru (tj. 

bibli či bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice. Nejvýznamnějším produktem 

tiskárny zůstává šestidílná tzv. Bible kralická, náležící k vrcholům tiskařského umění a k pokladům 

českého jazyka. 

Listopad      

21.11.  – Vánoční Vídeň 

Vánočních trhy ve Vídni, nespočet  doprovodných programů, krásná atmosféra před nadcházejícími 

svátky.  

21.11.  – Nejkrásnější české knihy roku 2018 – Pražákův palác 

oceněné a nominované knihy 54. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018. Výstava  knih s 

více jak 30 tituly. Žákům se nabídla inspirace pro výtvarné zpracování knihy, jak po grafické, tak po 

odborné stránce zpracování. 

 
Prosinec 

12.12.  – Vánoční výstava Rajhrad 

Žáci měli možnost shlédnou vánoční výzdobu vytvořenou žáky Střední zahradnické školy Rajhrad, měli 

též možnost nákupu dárků. 

16.12.  – Film Bohemian Rhapsody 
film  je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou 

tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z 

https://www.csfd.cz/tvurce/16535-freddie-mercury/
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nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny 

prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní. 

 

 
16.12.  – Brněnská výstav betlémů – Letohrádek Mitrovských 
Tradiční brněnská výstava betlémů prezentuje návštěvníkům každý rok nové ukázky specifického 

vánočního zvyku – stavění betlémů. Žáci se mohli inspirovat jak prožít nadcházející svátky. 

 
20.12.  – Vánoční Brno 

vánoční projektový den na nám. Svobody, Zelném trhu a Dominikánském náměstí. Žáci měli možnost 

shlédnou vánoční výzdobu, seznámit se s tradičními řemesly , ochutnat vánočními pochutiny, měli též 

možnost nákupu dárků. 

 

 

 
Třída SUS1 - Mgr. Kateřina Janíčková  

 
Říjen    

4.10.  Přehlídka kávy – nám. Svobody (Šebelová, Nováková) 

Tradiční Trhy kávy pořádané k oslavě Mezinárodního dne kávy, zde se prezentovaly více než dvě 

desítky pražíren a prodejci s kávovou tématikou 

8.10.  Školní atletická soutěž, zúčastnili se za třídu Dokulilová a Turony 

Listopad 

14.11.  Práce ve cvičné kuchyni, příprava polévek, soutěž 

Prosinec 

12.12.     Vánoční výstava Rajhrad 

Tradiční adventní akce, kdy si žáci mají možnost prohlédnout vánoční výzdobu a květinové vazby 

s vánoční tématikou vyrobené žáky Střední zahradnické školy Rajhrad, je zde také možnost zakoupení 

výrobků. 

 
16.12.  Filmové představení v kině Lucerna – Bohemian Rhapsody 

Žáci zhlédli oscarový film, který je stejně jako i učitele oprávněně zaujal. 

 
20.12.  – Vánoční Brno 
vánoční projektový den na nám. Svobody, Zelném trhu a Dominikánském nám., kde měli žáci možnost 

zhlédnout vánoční výzdobu města, seznámit se s tradičními řemesly a typickými vánočními 

pochutinami, měli též možnost nákupu dárků 
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Leden 

23.1.  Práce ve cvičné kuchyni, příprava polévkových vložek a zavářek, soutěž 

Únor 

6.2.  Přednáška Policie ČR – Téma – kyberšikana 

přednáška v rámci Prevence rizikového chování žáků, byla vedena zajímavě, výkladem a doplněná 

tematickými videi, žádi byli touto temetikou zaujati a debatě se sami zapojovali se svými zkušenostmi 

a postřehy 

 

 

 
Třída PP1 – Mgr. Hana Manová  

 
Září           

27.9.  – Cukrářské potřeby Fiala  - prohlídka prodejny s potravinářskými pomůckami. Nové suroviny 

v cukrářské a pekařské výrobě. 

Listopad  

7. 11.  – Albert Praha  - exkurze a workshop na centrále prodejen Albert v Praze. Žáci byli seznámeni 

s organizací a řízením prodejen Albert v ČR.  

 

Prosinec  

20. 12.   – Vánoční Brno - vánočních trhy v Brně. Tradiční řemesla, krásná atmosféra Zelného trhu, 

náměstí Svobody a Dominikánské náměstí. Žáci se inspirovali k nákupu dárků. 

Únor         

6. 2.  – Policie ČR - přednáška na téma kyberšikana. Žáci absolvovali přednášku o nebezpečí 

komunikace na  sociálních sítích. Zhlédli poučný film o zneužívání komunikace na sociálních sítích a 

následně proběhla beseda s policií ČR. 

 

 

Třídy SUS 1, SUS 2, SUO 2, PV 2,  SUO 3,  PPc1 -   Mgr. Marie Šebelová 

 

Září      

4.9.   SUS 1, PPc1   Dny kávy – náměstí Svobody, Brno                                                            

Odborná exkurze zaměřená na dovoz kávy, přípravy a skladování kávy. 

11.9.   SUO 2     OKAY, Brno                                                                                                     

Odborná exkurze se zaměřením na vyhledávání elektrospotřebičů pro domácnost 

 

Říjen      

11.10.   SUS 2  Lidl    Odborná exkurze, kde se  žáci  seznámili s druhy hovězího masa. 
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Listopad 

4.11.     SUO 3 Lidl Odborná exkurze, žáci měli za úkol vyhledávat  polotovary  

18.11.   SUS 2  Lidl Odborná exkurze za účelem vyhledat naporcované a balené  vepřové maso. 

21.11.  SUO 3 Odborná exkurze do Vídně 

23.11.   Brněnské výstaviště – veletrh škol, prezentace naší školy. 

 

Prosinec 

6. – 7.12. Odborná exkurze do Budapešti 

12.12. SUS 1 Odborná exkurze na SŠ zahradnické Rajhrad 

13.12. PPc1 Exkurze do kuchyňského provozu, Lomená – sklady, prohlídka skladování potravin 

16.12. SUO 3 Filmové představení  - Bohemia Rapsodia 

20.12. SUO2 Vánoční Brno 

 

Leden 

16.1. SUO 2  Lidl Odborná exkurze do prodejny - druhy chladících a mrazících zařízení 

17.1. SUS 2  Potravinářský veletrh Brno – výstaviště Food festival 

29.1. SUS 2    Odborná soutěž o nejlepší kynutý houskový knedlík 

 

Únor 

7.2. PPc1 Lidl Odborná exkurze, vyhledávání konzervace potravin 

14.2. SUS 2  Lidl Odborná exkurze za účelem vyhledávání výrobků z mletého masa – dochucování 

27.2. PV 2  Práce ve cvičné kuchyni – příprava čaje, kávy, kakaa 

 

 

 
Ttřídy SUO1, PPc2 - Mgr. Ilona Nováková 

 

Září      

4.9.  SUO1      Dny kávy - nám. Svobody, Brno 

Odborná exkurze zaměřená na různé druhy kávy, pražení kávy, skladování kávy a příprava kávy. 
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Říjen      

11.10.        PPc2      Lidl 

Odborná exkurze, žáci se seznámili s různými druhy mouky a obilovin. 

 

Listopad 

18.11.       PPc2      Lidl 

Odborná exkurze za účelem vyhledat druhy mléka, sýrů, jogurtů atd. 

 

21.11.       SUO1 

Exkurze do Vídně, návštěva Muzea, Radnice, vánoční výzdoba Vídně, prodejní stánky. 

 

23.11.      SUO1  

Brněnské výstaviště - veletrh škol, prezentace našeho učiliště. 

 

Prosinec 

6.-7.12.  

Odborná exkurze do Budapešti. 

 

12.12.      SUO1 

Odborná exkurze na Střední zahradnické škole Rajhrad - vánoční výzdoby. 

 

16.12.   SUO1  

Filmové představení Bohemia Rhapsody 

 

20.12.       SUO1 

Vánoční Brno 

 

Leden 

17.1.        PPc2 

Potravinářský veletrh Brno- Výstaviště FOOD festival 

 

Únor 

14.2.     PPc2    Lidl  

Odborná exkurze vyhledávání druhů cukru, balení, medu, čajů, káv. 

 

 

 
Třídy PS1, PS2  - Mgr. Gabriela Köstnerová, Mgr. Markéta Malá, Hájková Ludmila 

 

Září 

20.9. -  Hvězdárna Brno   naučný program 
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Říjen 

3.10. -  Otevřená zahrada ekologický program ( třídění odpadů) 

 

Listopad 

6.11. -  Všeobecně primární prevence PPP Sládkova – beseda se žáky  

21.11. - Vánoční Vídeň – prohlídka vyzdobené Vídně, vánoční trhy 

 

Prosinec 

10.12. -  DS Tuřany  - prohlídka domova seniorů 

11.12. -  Vánoční výstava Rajhrad – prodejní výstava, ukázky vánoční výzdoby 

17.12. - Kino Lucerna – film Bohemin Rapsody 

19.12. - Vánoční den ve škole – posezení s žáky u cukroví 

20.12. - Vánoční Brno  - procházka vyzdobeným městem, prohlídka vánočních trhů   

 

Leden 

16.1. -  Domov pro postižené Střelice – návštěva domova , prohlídka terapeutických dílen   

22.1. -  Preventivní program Práh – beseda ve škole  

 

Únor 

13.2. - Přednáška na DS Věstonická  - vrchní sestra Bc. L. Horková hovořila o tématu –  

Demence a individuální plánování 

 

 

 

 
Třída PV1 - Věra Vlčková  

 
Září 

13. 9. – Gostol  - prodejna cukrářských potřeb 
Seznámení žáků s pomůckami, potřebami a vybavením pro práci v cukrářských dílnách. 
27. 9. – Fiala – prodejna cukrářských potřeb 
Seznámení žáků s pomůckami, potřebami a vybavením pro práci v cukrářských dílnách. 

 
Listopad 

21. 11. – Vánoční Vídeň 
Vánočně vyzdobená Vídeň, trhy na náměstích a doprovodný program inspirovaly žáky  k nákupu 

vánočních dárků. 

 
Prosinec 

11. 12. – Vánoční výstava Rajhrad 
Návštěva zahradnické školy v Rajhradě, při které se žáci seznámili s různými styly a způsoby vánoční 

výzdoby, mohli si zakoupit vánoční dekorace a dárky a ochutnat některé vánoční speciality. 

 
16. 12. – kino Lucerna – Bohemians Rhapsody 
Vánoční filmové představení organizované školou v předvánočním čase. 
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20. 12. - Vánoční Brno 
Vánoční projektový den na náměstí Svobody a Zelném trhu, žáci měli možnost shlédnout vánočně 

vyzdobené Brno, seznámit se s tradičními řemesly a typickými vánočními pochoutkami. Mnozí se 

inspirovali k nákupu dárků. 

 
Leden 

7. 1. Beseda – Sládkova Brno 
Beseda o vztazích v kolektivu, společnosti a mezi přáteli, žáci se dozvěděli jak se chovat v různých 

kolektivech, jak utužovat a udržovat kamarádské a nekonfliktní klima v třídním kolektivu. 

 
21.1. Beseda – Sládkova Brno 
Beseda o vztazích v kolektivu, společnosti a mezi přáteli, žáci se dozvěděli jak se chovat v různých 

kolektivech, jak utužovat a udržovat kamarádské a nekonfliktní klima v třídním kolektivu. 

 

 

 

 
Třídy MNA1, SPA1 a TrVA1 -  Mgr. Vlastimil Juřica  

 

Říjen  

8.10. – ATLETIKA – školní sportovní turnaj TrVA1, SPA1. 
10.10. – HELUZ HEVLÍN – exkurze projektu. 
V rámci seznamování se odbornými technologiemi se žáci zúčastnili návštěvy firmy, zabývající se 

výrobou stavebních hmot a prefabrikátů. Součástí exkurze bylo obeznámení s produkty, jejich použitím 

a způsoby sestavování stavebních konstrukcí.  

 

Listopad   

5.11. – MALÁ KOPANÁ – školní sportovní turnaj TrVA1, SPA1. 

13.11. – SAPELI POLNÁ – exkurze projektu. 

V okruhu dalších odborných informací se žáci zúčastnili návštěvy firmy, zabývající se výrobou 

stavebních dveří a výplní. Seznámili se také povrchovými úpravami těchto výrobků. Součástí exkurze 

bylo obeznámení s produkty, jejich použitím ve výstavbě. 

20.11. – PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE PPP SLÁDKOVA BRNO – motivační setkání 

s pedagogickými psychology v jejich zázemí. 

27.11. – DULUX – předváděcí referát distributora materiálů v odborném výcviku. 

 

Prosinec      

19.12. – VÁNOČNÍ DEN VE ŠKOLE – projektové dny. 

V průběhu příprav zakončení kalendářního roku jsme vytvořili s žáky školní práce a pochutiny 

zaměřené na vánoční obyčeje a zvyklosti. 
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20.12. –  VÁNOČNÍ BRNO –  projektový den na náměstí Svobody a přilehlých trzích.  

Žáci měli možnost shlédnout vánoční výzdobu města, seznámit se s tradičními řemesly a typickými 

vánočními pochutinami, měli též možnost nákupu drobných dárků. 

 

Leden  

21.1. – FLORBAL – školní sportovní turnaj MNA1, TrVA1, SPA1. 

15.1. – PRÁH BRNO – přednáška o realitě duševních obtížích žáků. 

Otevřená debata týmu neziskové organizace, zabývající se terénním programem nabízí lidem s 

psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. 

 

Únor 

25.2. – MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR – poučení Kyberšikana a trestní odpovědnost. 

27.2. – STAVEBNÍ VELETRHY V BRNĚ – oborový přehled. 

Každoročně pořádané veletrhy zaměřené na stavebnictví v oblasti stavebních technologií, materiálů, 

stavebních systémů, strojů, nástrojů a nářadí. Součástí stavebního veletrhu bývá i veletrh Mobitex, kde 

se měli žáci v rámci studentského dne možnost se seznámit se současnými trendy v oblasti výroby 

nábytku, dřevostaveb a novinek současného stavitelství. 

Březen 

5.3. – SPOKAR PELHŘIMOV – exkurze projektu. 
Návštěva oborové firmy, která se zabývá výrobou nátěrových systémů pro povrchovou úpravu kovů, 

dřeva, stavebních materiálů a úklidových prostředků. Žáci byli seznámeni nejen s výrobou, ale i 

s novými produkty, jejich použitím, vlastnostmi a způsobech aplikace na povrchy materiálů. 

10.3. – STOLNÍ TENIS – školní sportovní turnaj SPA1, TrVA1. 

 

Z důvodu ohrožení pandemií COVID-19 byly veškeré školní exkurze, kulturní a sportovní akce tříd 

MNA1, SPA1 a TrVA1 ve školním roce 2019/2020, ode dne 11.3. přerušeny. 

 

 

 
Třídy SP2, TrV2, ZP2  -  Mgr. et Mgr. Petr Souček 

 

Září         

25.9. - Návštěva pily Belcredi 

Žáci třídy TrV2 a ZP2 navštívili pracoviště s učiteli odborných předmětů, kde seznámili se způsoby 

zpracovávání pilařské kulatiny na řezivo, se stroji a zařízením pilařského závodu a přirozeným a umělým 

vysoušením řeziva. 
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30.9. – Návštěva firmy HELUZ Hevlín 

Žáci třídy TrV2 a ZP2 se zde seznámili s technologií výroby stavebního materiálu – cihlářských 

výrobků. Žáci zde měli možnost vidět moderní výrobní linku pro výrobu cihlářských výrobků, jednotlivé 

technologické a pracovní postupy výroby, přípravu a zpracování surovin potřebných k jejich výrobě až 

po finální výrobky. 

 

Říjen       

23.10. Exkurze do výrobního závodu Škoda Mladá Boleslav a.s. 

Žáci třídy SP2 se zúčastnili exkurze do závodu české automobilky ŠKODA. Žáci se seznámili s historií 

automobilky, s jejich historickými, nedávno minulými a současnými vozy Škoda. Navštívili výrobní 

halu závodu, kde byli seznámeni s moderní výrobou aut od výroby jednotlivých dílů vozu, včetně jejich 

montáže až po konečný výrobek. 

 

Listopad    

12. 11. - Přednáška firmy Sokrates     

Žáci třídy SP2, TrV2 a ZP2 si poslechli přednášku firmy SOKRATES v rámci projektu Polygram.  

Žáci se seznámili s novými nátěrovými hmotami, jejich způsoby použití, s jejich vlastnostmi, 

bezpečnosti práce s NH na pracovišti a další zajímavé informace o nátěrových hmotách používaných ve 

stavebnictví. 

13. 11. - Jednodenní exkurze do firmy Sapeli 

Žáci třídy TrV2 se zúčastnili exkurze ve firmě SAPELI, která se zabývá výrobou interiérových dveří 

v provozovně Polná u Jihlavy. Žáci byli seznámeni  s technologií výroby dveří, s různými typy 

vyráběných dveří, s možnými materiály, které firma používá pro výrobu a způsoby povrchových úprav 

dveří.  

 

Prosinec      

9. 12. - Přednáška Firmy HET 

Žáci třídy TrV2 a ZP2 navštívili  firmu HET, která se zabývá výrobou nátěrových hmot na různé 

stavební materiály. Žáci byli seznámeni s technologií výroby barev, jejich způsobem skladování a 

expedice k zákazníkovi. 

18. 12. - Vánoční Brno 

Žáci třídy SP2, TrV2 a ZP2 navštívili na nám. Svobody v Brně, na Dominikánském nám. a Zelném trhu 

vánoční trhy, kde shlédli vánoční výzdobu a mohli pocítit předvánoční atmosféru města, seznámili se 

s tradičními řemesly a vánočními pokrmy, které si dle možností mohli nakoupit. 

 

Leden 

13. 1. - Nátěry na kovové materiály - přednáška 

Žáci třídy SP2, TrV2, ZP2 se zúčastnili přednášky na téma „Nátěry na kovové materiály“. Žáci se 

seznámili se způsoby, technikami a technologiemi nátěru na kovové materiály. 
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Únor 

12. 2. - Přednáška firmy HILTI 

Žáci třídy TrV2 se zúčastnili přednášky firmy Hilti, která se konala v areálu školy.  Žáci si prohlédli a 

vyzkoušeli ruční elektrické nářadí a další přípravky pro práci s ručním el.nářadím. 

13. 2. - Přednáška - Čalounictví 

Žáci třídy TrV2 měli možnost shlédnout přednášku odborníka z čalounické praxe, byli seznámeni 

s různými čalounickými technikami, které se praktikují především v čalounění sedacího nábytku. 

27. 2. – Stavební veletrh v Brně - BVV 

Žáci třídy SP2, TrV2 a ZP2 se zúčastnili veletrhu na brněnském výstavišti, kde viděli moderní stavební 

materiály, jejich použití a zpracování, seznámili se i s moderní stavební technikou. Součástí  veletrhu 

byl i veletrh nábytku a interiérového designu. 

 

Březen 

5. 3. - Exkurze fa SPOKAR Pelhřimov  

Žáci třídy SP2, TrV2 a ZP2 se zúčastnili exkurze ve firmě SPOKAR v Pelhřimově, která se zabývá 

výrobou nářadí pro řemeslné práce natěračské, malířské, truhlářské a úklidové. 

 

Duben, Květen, Červen 

 Z důvodu nařízení vlády byly další akce do konce školního roku zrušeny. 

 

 

 
Třída PV2  -  Mgr. Jitka Sedláčková 

 

Prosinec 

4. 12.   –  Vánoční Vídeň 

vánočních trhy ve Vídni, kam žáci vyrazili za krásnou atmosférou.   

20. 12.   -  Vánoční Brno 

vánoční projektový den na nám. Svobody, Zelném trhu a Dominikánském nám., kde měli možnost 

shlédnou vánoční výzdobu města, seznámit se s tradičními řemesly a typickými vánočními pochutinami, 

měli též možnost nákupu dárků. 

 

Leden 

15. 1.  Setkání žáků s Peer konzultantem na téma ,, Duševní onemocnění ´´ 

 

Únor 

25. 2. Přednáška PČR na témata – Drogové závislosti,  Kyberšikana, Trestní odpovědnost 
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Třídy SPA 2, MNA 2, TRVA 2  -  Mgr. Ladislav Demel 

 
Listopad 

8. 10. – Lešení 

Přednáška týkající se stavby mobilních lešení, pevných k-cí. Ukázka spojovacích prvků a kotvení do 

stěny. Zahrnuto i BOZ a bezpečnostní předpisy. 

10. 10. – Heluz 

Přednáška firmy HELUZ hlavního výrobce zdících výrobků. Ukázky překladů, dutých cihel, tvárnic a 

návazně malt na jejich pojení. 

23. 10. – Škoda auto 

Exkurze Mladá Boleslav. Škoda auto. Umožněn vstup do výrobních hal, lakoven, montoven motorů. 

Ukázka historických strojů a portfolia výrobků Škoda auto. 

 

Prosinec 

4. 12. – Vánoční Vídeň 

vánočních trhy ve Vídni, které žáky okouzlily svou krásnou atmosférou, doprovodným programem. Žáci 

se inspirovali nákupem dárků. 

9. 12. – HET Color 

Školní výlet, exkurze Teplice firma HET. Jediná firma a výrobce barev v ČR jen s českým kapitálem. 

Na trhu zastoupena 70% produktů.  

20.12. - Vánoční Brno 

vánoční projektový den na nám. Svobody, Zelném trhu a Dominikánském nám., kde měli možnost 

shlédnou vánoční výzdobu města, seznámit se s tradičními řemesly a typickými vánočními pochutinami, 

měli též možnost nákupu dárků. 

 

Únor 

12. 2. – HILTI  Ukázky nejkvalitnějšího elektrického nářadí na současném trhu 

27. 2. – Graco Přednáška firma GRACO, dodavatel stříkací techniky. Vysokotlaká zařízení. Ukázka 

strojů, názorná videa.  

 

Březen 

5. 3. – Spojené kartáčovny Pelhřimov 

Výroba kartáčů, malířských štětců a štětek. Nahlédnutí do výrobních hal a seznámení s chodem vlastní 

výroby. Ukázky portfolia výrobků na export i domácí trh. Sezónní i celoroční zboží. 
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Třídy PP2, PPc2 -  Mgr. Bohdana Sedláková  

 

Říjen 

8.10. – Sportovní akce - Atletika 

Žáci se zúčastnili sportovního turnaje atletiky mezi jednotlivými třídami. Zde měli možnost si žáci 

vyzkoušet svoji zdatnost, soutěživost a pohybovou pohyblivost. Velice nás potěšilo krásné 3.místo naší 

žákyně. 

 

Listopad 

5.11. – malá kopaná 

V areálu školy proběhla sportovní akce malé kopané mezi jednotlivými třídami naší školy. 

21.11. – Vánoční Vídeň 

vánočních trhy ve Vídni, které žáky okouzlily svou krásnou atmosférou, doprovodným programem. Žáci 

se inspirovali nákupem dárků. 

 

Prosinec 

16.12. Kino – Lucerna 

Kulturní akce zaměřená na podporu a rozvoj člověk a kultura. 

20.12. - Vánoční Brno 

vánoční projektový den na nám. Svobody, Zelném trhu a Dominikánském nám., kde měli možnost 

shlédnou vánoční výzdobu města, seznámit se s tradičními řemesly a typickými vánočními pochutinami, 

měli též možnost nákupu dárků. 

 

Leden 

17.1. – GO – Foodpark -  veletrh v Brně 

největší pořádaný veletrh zaměřený na regionální i mezinárodní gastronomii. Žáci se seznámili s 

přípravou kontinentální kuchyně, cizokrajných pokrmů, extrémní kuchyně. Měli možnost i jednotlivé 

kuchyně ochutnat a tak srovnat gastronomii v jednotlivých zemích. Seznámili se s používáním různého 

neznámého koření, nádobí a náčiní, inventáře a možnosti servírování pokrmů. 

 

 

 
Třída SUO2 - Mgr. Jana Piňosová  

 
Září 

11.9. – OKAY Brno   odborná exkurze se zaměřením na vyhledávání elektrospotřebičů pro domácnost  
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Říjen 

8.10. – Lehká atletika              

18.10. – Návštěva Zelného trhu Brno – odborná exkurze za účelem mapování četnosti prodeje ovoce a 

zeleniny (tuzemského a zahraničního). 

 

Listopad 

 5.11. – Malá kopan 

14.11. – Příprava slavnostních tabulí - školní kuchyň a jídelna, zasedací místnost na PrŠ 

20.11. – Den otevřených dveří - prezentace praktických dovedností žáků . 

 

Prosinec 

2.12. – Přednáška Policie ČR   -kyberšikana a trestní odpovědnost byla v rámci prevence rizikového 

chování našich žáků velmi vhodnou, adekvátní věku i cílové skupině. Prezentace byla pro žáky vedena 

zajímavě. Vhodně doplněna, prokládána a obohacena o videoukázky, se stala pro žáky poutavou, kdy se 

žáci v čilé debatě a diskusi s přednášejícím sami aktivně zapojovali uváděním vlastních dosavadních 

zkušeností s prezentovanou tematikou. Jejich aktivitu a úsilí dozvědět se co nejvíce pro život a odnést si 

z přednášky maximum osobně velice kvituji!   

10.12. – Koření a bylinky v praxi- školní kuchyň a jídelna 

16.12. – Vánoční kino Lucerna Brno  - oscarový životopisný film, který oprávněně zaujal žáky, stejně 

jako jejich učitele.  

19.12. – Projektový den „Vánoce ve škole“se zapojením všech žáků školy  

20.12. – Vánoční Brno - vánoční projektový den na nám. Svobody, Zelném trhu a Dominikánském nám. 

v Brně, kde měli žáci možnost zhlédnout nejen vánoční výzdobu města, ale seznámit se také s již 

tradičními řemesly a typickými vánočními pochutinami. Samozřejmě s možností nákupu dárků 

nevyjímaje. 

 

Leden 

10.1. – Školní tematické kvízy, křížovka, test školní tematické kvízy, křížovka, test na pracovišti - školní 

kuchyň a jídelna 

16.1. – Lidl Brno odborná exkurze do prodejny Lidl v Brně – Druhy chladicích a mrazicích zařízení 

17.1. – Potravinářský veletrh v Brně potravinářský veletrh GO - Foodpark festival na BVV Brno – 

výstaviště. 

  

Únor 

4.2. – Školní oborová soutěž školní oborová soutěž na téma: Polévka a hlavní jídlo 
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Třída PV3  ve školním roce - Mgr. Renata Bradáčová 

 

Září 

 

 5. 9. – Gostol  - prodejna cukrářských potřeb 
Seznámení žáků s pomůckami, potřebami a vybavením pro práci v cukrářských dílnách. 

 
27. 9. – Fiala – prodejna cukrářských potřeb 
Seznámení žáků s pomůckami, potřebami a vybavením pro práci v cukrářských dílnách. 

 
Říjen 

 

24. 10. - Brněnské cukrárny 
Žáci měli možnost prohlédnout si a ochutnat některé druhy zákusků v několika brněnských cukrárnách, 

zhodnotit vzhled, chuť i cenu a srovnat tyto poznatky se svou prací ve školních dílnách. 

 
Listopad 

 

21. 11. – Vánoční Vídeň 
Vánočně vyzdobená Vídeň, trhy na náměstích a doprovodný program inspirovaly žáky k nákupu 

vánočních dárků. 

 
Prosinec 

 

11. 12. – Vánoční výstava Rajhrad 
Návštěva zahradnické školy v Rajhradě, při které se žáci seznámili s různými styly a způsoby vánoční 

výzdoby, mohli si zakoupit vánoční dekorace a dárky a ochutnat některé vánoční speciality. 

 
16. 12. – kino Lucerna – Bohemians Rhapsody 
Vánoční filmové představení organizované školou v předvánočním čase. 

 
20. 12. - Vánoční Brno 
Vánoční projektový den na náměstí Svobody a Zelném trhu, žáci měli možnost shlédnout vánočně 

vyzdobené Brno, seznámit se s tradičními řemesly a typickými vánočními pochoutkami. Mnozí se 

inspirovali k nákupu dárků. 

 
Únor 

 

4. 2. – Cukrárna a kavárna Vintage 
Návštěva kavárny a cukrárny provozované pod vedením SOU Charbulova, mistry odborného výcviku a 

jejich žáky v oborech číšník, cukrář, kuchař. Žáci měli možnost vidět práci jiných žáků v reálném 

provozu. 

 
 13. 2. Dortisimo 
Exkurze a nákup cukrářských pomůcek a potřeb do dílny. 
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Třída KnP3 - Mgr. Renata Bradáčová 

 

Říjen 

 

15.10. - Památník Bible kralické, Kralice nad Oslavou 

Památník Bible kralické se nachází v budově v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578 - 1620 nalezla 

útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta zde tiskla nejenom knihy náboženského charakteru (tj. bibli či 

bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice. Jejím nejvýznamnějším produktem 

však přesto zůstává šestidílná tzv. Bible kralická, náležící nejen k vrcholům tiskařského umění v našich 

zemích, ale kvalitou svého projevu především k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování 

a rozvíjení v pozdějších dobách protireformace a exilu. 

 

Listopad 

 

21.11. - Vánoční Vídeň 

Vánočně vyzdobená Vídeň, trhy na náměstích a doprovodný program inspirovaly žáky k nákupu 

vánočních dárků. 
 

Prosinec 

 

4. 12. - Výstava betlémů, Letohrádek Mitrovských 

Výstavu se 70 betlémy domácí i zahraniční provenience a obřím tzv. celoročním betlémem – dioráma s 

25 scénami a 105 figurami z ovčí vlny – rarita v ČR, doplnily vánoční floristické dekorace a 

stromečky s dobovými ozdobami. 

Nechyběly rozměrné historické ukázky z nejznámějších betlémářských oblastí, betlémy od předních 

autorů /Lada, Aleš, Kvěchová ad./ nebo exotické betlémy např. z Afriky, Ameriky nebo Asie. 

 

12.12. - Zahradnická škola, Rajhrad – Adventní a vánoční floristika 
 

16.12. - Kino Lucerna  -  ,,Bohemian Rapsody“ 
 

19.12. - Vánoční besídka 
 

20.12. - Vánoční Brno   

 

 

 

Třídy SUS3, PS a PrŠ - Mgr. Jaroslava Krahulová 

 
Září      

20. 9.  – Hvězdárna Brno 

Multimediální přednáška pro žáky závěrečných ročníků do předmětu Občanská výchova k tématu 

Člověk a vesmír. 
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Říjen        

3. 10. – Otevřená zahrada- výstava bylin a kořen 

8. 10. – Atletické závody – pouze někteří žáci z SUS3 

18. 10. -3D projekce Totalitní stát na nám. Svobody  v Brně.  Výuková přednáška pro žáky.   

 

Listopad 

14. 11. – příprava slavnostních tabulí s vyučujícími v odborném výcviku 

21. 11.- Vánoční Vídeň – exkurze nabídky vánočních trhů v zahraničí. Inspirace pro vánoční       

výzdobu, dárky.  

 

Prosinec     

 4. 12. – Exkurze Domov seniorů  Tuřany Brno. Pouze žáci PS3 

10. 12. – Koření a bylinky v praxi s učiteli odborného výcviku 

11.- 12. 12. Vánoční výstava Rajhrad- inspirace k výzdobě vánoční tabule 

20.12. - Vánoční Brno 

vánoční projektový den na nám. Svobody, Zelném trhu a Dominikánském nám., kde měli možnost 

shlédnou vánoční výzdobu města, seznámit se s tradičními řemesly a typickými  vánočními pochutinami.  

 

Leden  

10. 1. -  Tématické kvízy a křížovky  v odborném výcviku SUS3 

16. 1. -  Domov pro postižené ve Střelicích- exkurze PS3  

 

Únor 

 6. 2. – Přednáška Policie ČR- téma kyberšikana- PrŠ 

13. 2. - Demence  a individuální plánování- přednáška pro PS3 v DS Věstonická  

                   

 

Třída SUS2 - Mgr. Jaroslava Krahulová 

 

Říjen 
 

  8. 10.    Atletika – sportovní den v naší škole 
18. 10.    Návštěva Zelného trhu- mapování četnosti prodeje tuzemského i zahraničního  ovoce a 

zeleniny /praxe/. 
 

Listopad 

  
  5. 11.     Malá kopaná- účast některých chlapců na sportovním utkání 
14. 11.     Příprava vánočních tabulí v odborném výcviku 
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Prosinec 

                         
16. 12.    Kino Lucerna- film Bohemian Rhapsody 
20. 12.    Vánoční exkurze – brněnské vánoční trhy- inspirace vánočního aranžmá, pochoutek a nákup 

vánočních dárků 

 
 Leden      

   

 17. 1.     Veletr GO Foodpark s Mgr. Šebelovou a Novákovou 

 
 Únor       

     

  4. 2.       Oborové soutěže – polévka + hlavní chod 
25. 2.      Přednáška Policie ČR- téma kyberšikana  a trestní zodpovědnost 

 

 

 
Třídy SPA3, TrVA3 a MNA3 -  Mgr. Zdeněk Staroba  

 
Září 

5. 9. - Návštěva obchodu Ferona  -žáci třídy SPA3 navštívili s učitelem OV prodejnu hutního materiálu 

Ferona. Žáci se seznámili s prodejem kovového materiálu a nářadím pro obrábění kovu na našem trhu.   
 6. 9. - Prohlídka brněnských památek -žáci MNA3 si prohlédli, pod vedením učitele OV, brněnské 

památky (různé stavební slohy, fasády, nátěry domů apod.).  

 
Říjen     

 8. 10. - Přednáška  na téma Lešení -žáci třídy TrVA3 a MNA3 se zúčastnili přednášky v rámci projektu 

Polygram, na téma Lešení (BOZP, druhy lešení, stavba lešení apod.). 

10. 10. - Jednodenní exkurze do firmy Heluz- žáci třídy MNA3 a TrVA3 se zúčastnili exkurze do cihelny 

Heluz Hevlín, v rámci projektu Polygram. Zde si žáci prohlédli celý závod na výrobu cihelných 

výrobků.  

23. 10. - Jednodenní exkurze do firmy Škoda - žáci třídy SPA3, TrVA3 a MNA3 navštívili výrobní 

závod firmy Škoda v Mladé Boleslavi a prohlédli si celou výrobní linku včetně vystavených nových i 

starších modelů aut. Exkurze se konala za podpory projektu Polygram. 

 

Listopad  

12. 11. - Přednáška firmy Sokrates -žáci třídy TrVA3, MNA3 a SPA3 si poslechli přednášku firmy 

SOKRATES v rámci projektu Polygram. Dozvěděli se o nových nátěrových hmotách, jaké mají 

vlastnosti, nežádoucí účinky, jak nakládat s odpadem po nánosu NH, jakými způsoby se NH nanáší, vše 

o dodržování BOZP a PO při aplikaci NH a spoustu dalších zajímavých informací ve světě barev.  

13. 11. - Jednodenní exkurze do firmy Sapeli - žáci třídy TrVA3 a MNA3 absolvovali zajímavou exkurzi 

do firmy SAPELI – výroby dveří v Polné u Jihlavy v rámci projektu Polygram. Seznámili se s celým 

provozem závodu na výrobu venkovních i vnitřních dveří, včetně povrchové úpravy těchto výrobků. 
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21. 11. - Předvánoční Vídeň - žáci třídy SPA3 a MNA3 se zúčastnili zájezdu na vánoční trhy ve Vídni, 

které je okouzlily svou krásnou atmosférou, doprovodným programem. Žáci se inspirovali nákupem 

dárků. 

 

Prosinec  

9. 12. - Přednáška Firmy HET  - žáci třídy TrVA3, MNA3 a SPA3 si poslechli přednášku firmy HET 

v rámci projektu  Polygram a vyslali k přednášejícímu spoustu zajímavých a odborných dotazů ze světa 

barev na dřevo, kov, beton a podobné materiály, se kterými se v profesním i soukromém životě mohou 

setkat. 

18. 12. - Vánoční Brno - žáci třídy TrVA3, SPA3 a MNA3 si uspořádali vánoční projektový den na 

nám. Svobody, Zelném trhu a Dominikánském nám., kde měli možnost shlédnou vánoční výzdobu 

města,  seznámit se s tradičními řemesly a typickými vánočními pochutinami, měli též možnost nákupu 

dárků. 

 

Leden     

28. 1. - Přednáška firmy Škoda - žáci třídy SPA3 absolvovali přednášku o historii automobilů značky 

Škoda. Seznámili se se všemi vyráběnými typy vozidel od začátků po současnost, jejich předností i 

nedostatků apod. Přednáška proběhla v rámci projektu Polygram. 

    

Únor      

12. 2. - Přednáška firmy Hilti  - žáci třídy TrVA3 se zúčastnili přednášky firmy Hilti, která se konala 

v areálu školy v rámci projektu Polygram. Naši budoucí truhláři si prohlédli a vyzkoušeli ruční nářadí 

pro dřevařské obory nabízené danou firmou.    

13. 2. - Přednáška na téma Čalounictví -proběhla přednáška odborníka s praxe na téma Čalounictví pro 

třídu TrVA3. Žáci si vyzkoušeli různé techniky používané v čalounictví. Přednáška proběhla v rámci 

projektu Polygram. 

13. 2. - Přednáška na téma Nátěry na kovové materiály  - byla uskutečněna přednáška pro třídu     SPA3 

a MNA3 na téma Nátěry na kovové materiály. Přednáška proběhla v areálu školy za přispění projektu 

Polygram. 

27. 2. - Přednáška firmy Graco – ž áci třídy MNA3 absolvovali přednášku firmy Graco – stříkací 

technika. Seznámili se s velmi zajímavou možností nánosu nátěrové hmoty na zeď.  

27. 2. - Exkurze na BVV - Stavební a dřevařský veletrh v Brně. Žáci třídy TrVA3 a SPA3 se zúčastnili 

veletrhu na brněnském výstavišti na téma Dřevo a stavby, Stavební veletrh a Veletrh nábytku a 

interiérového designu Brno.  

 

Březen   
 

5. 3. - Jednodenní exkurze do firmy Spokar - žáci třídy TrVA3, MNA3 a SPA3 se zúčastnili jednodenní 

exkurze do firmy Spokar v Pelhřimově. Prohlédli si celý výrobní závod a seznámili se s veškerým 

sortimentem, který zde vyrábějí (malířské a natěračské nářadí, štětce pro truhláře, zedníky i strojaře, 

úklidové nářadí apod.).  

 

Duben – červen  
škola uzavřena nebo v nouzovém režimu. 
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Třída SP3 ve školním - Bc. Tomáš Halík  

 
Říjen        

11.10 – exkurze BVV – Mezinárodní strojírenský veletrh 

Návštěvou Mezinárodního strojírenského veletrhu mohli žáci shlédnout všechny klíčové oblasti 

strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Mezi hlavní témata byl Průmysl 4.0 a digitální továrna, 

tzn. digitalizace výroby jako jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Žáci se tedy ocitli  v hlavním 

dění ve sféře strojírenství a jeho novým směrům 

23.10 – exkurze automobilka Škoda Mladá Boleslav 

Žáci navštívili velkou část provozů jako např. nástrojárnu a lisovnu. Byla pro ně nejvíce zajímavá 

montážní linka modelu Škoda Karoq. V showroomu si mohli sednout do různých modelů vozidel Škoda 

a prohlédnout jednotlivé výbavy a vnitřní uspořádání vozidel. V muzeu se seznámili s historií značky a 

prohlédli si mnoho různých automobilů, dnes už opravdových veteránů. Někteří žáci využili obchodu 

s dárkovými předměty a na  památku si některé koupily. O úspěšnosti exkurze nemůže být pochyb. 

 

Prosinec      

16.12. – Kino Lucerna – film Bohemian Rhapsody  

Žáci se zúčastnili životopisného filmu o britské hudební skupině Queen. Filmové představení se jim 

líbilo a ocenili zejména známé písně výše jmenované skupiny.  

20.12. - Vánoční Brno 

Vánoční projektový den na nám. Svobody, Zelném trhu a Dominikánském nám., kde měli možnost 

shlédnou vánoční výzdobu města, seznámit se s tradičními řemesly a typickými vánočními pochutinami, 

měli též možnost nákupu dárků pro své blízké. 

 Leden     

 8.1.- Návštěva míchacího centra autolaků ve fimě Autofit 

Ve firmě Autofit žáci měli možnost vidět činnost dodavatele komplexních řešení v oblasti   povrchových 

úprav v segmentu autoopravárenství a v průmyslové výrobě. Bylo jim předvedeno vybrání správného 

odstínu barvy vozidla a jeho namíchání a aplikování do spreje k opakovanému použití. 

 

Únor         

25.2. – Návštěva STK Brno Vídeňská 

Žáci navštívili Stanici technické kontroly v Brně na ulici Vídeňská. Po přípravě vozidla na odloučeném 

pracovišti v Brně-Přízřenicích se mohli  přímo účastnit kontroly vozidla, nejprve na úseku emisí a potom 

na kontrole technické části  za doprovodu technika a jeho výkladu 

 

 

 
Třída TrV3 - Bc. Tomáš Halík  

 
Říjen      

10.10 – exkurze do firmy Heluz Hevlín 



 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

Žáci si prohlédli kompletní výrobu cihel v různém provedení (stropy, překlady, komíny aj.). Dále se 

seznámili s materiály pro zdění. Dozvěděli se, že z výrobků firmy Heluz může vzniknout celá hrubá 

stavba. Tato firma nabízí poradenství a pomocné služby. Žáci byli s exkurzí velmi spokojení. 

Listopad 

13.11. – exkurze do firmy Sapeli v Polné u Jihlavy v rámci projektu Polygram 

Tato firma vyrábí dveře a zárubně. Žáci prošli celou výrobou, byly jim představeny nové     dekory dýhy, 

bezpečnostní dveře s novými prvky a v neposlední řadě i důležité doplňky jako jsou digitální kukátka, 

zámky a kliky. Exkurze byla dle hodnocení žáků velmi podnětná a zajímavá. 

Prosinec      

16.12. – Kino Lucerna – film Bohemian Rhapsody   

Žáci se zúčastnili životopisného filmu o britské hudební skupině Queen. Filmové představení se jim 

líbilo a ocenili zejména známé písně výše jmenované skupiny.  

20.12. - Vánoční Brno 

Vánoční projektový den na nám. Svobody, Zelném trhu a Dominikánském nám., kde měli možnost 

shlédnou vánoční výzdobu města, seznámit se s tradičními řemesly a typickými vánočními pochutinami, 

měli též možnost nákupu dárků pro své blízké. 

Únor 

27.2. – Stavební veletrh BVV Brno 

Žáci navštívili Stavební veletrh, který prezentoval průřez celým stavebnictvím. Získali zde potřebné 

informace, přehled o novinkách a jiných důležitých informacích. 

 

Březen 

 5.3. – exkurze do firmy SPOKAR ve městě Pelhřimov v rámci projektu Polygram 

Ve firmě SPOKAR, jejíž historie sahá až do roku 1882, žáci shlédli zejména tyto skupiny   produktů: 

zubní kartáčky a další kartáče pro osobní hygienu, kartáče a úklidové prostředky pro domácnost, školní 

a umělecké štětce, natěračské a malířské potřeby a technické kartáče. Seznámili se s různými výrobními 

provozy jako je nástrojárna, výroba vláken, lisování plastů, logistika a zakázkovou výrobu. Žáci se 

zajímali o volná pracovní místa. Návštěva v této firmě byla velmi podnětná a zajímavá 
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Sportovní a mimoškolní aktivity 

 
Turnaje a sportovní akce: 

 

 Školní turnaj ve florbalu 

 Turnaj v malé kopané 

 Atletický přebor 

Další plánované aktivity byly zrušeny z důvodu uzavření školy 

 
Kroužek jógy 

 
Vedoucí kroužku: Mgr. Jaroslava Krahulová 
Ve školním roce 2019/20 probíhal vždy ve středu kroužek jógy. Účastnilo se ho cca 10 žáků. V jedné a 

půl hodině se žáci věnovali relaxačním a protahovacím technikám. Kroužek byl realizovaný zejména 

pro žáky se zdravotním postižením, případně s postižením více vad i s autismem. Pro tyto žáky je cvičení 

velmi přínosné, jak po fyzické, tak po psychické stránce. 
 

Moravec - sportovně turistický kurz 

 

Termín:  25.–29. 5. 2019 
 

Místo:    Areál školicího střediska české pošty, Moravec u Křižanova 
 

Kurz byl zrušen z důvodu nouzového stavu 
 

                                                                               

Soutěže odborných dovedností 

 
Organizace soutěží: 

 
 Organizace školních oborových soutěží oborů KnP, SUS, PV, PP, PS 

 Soutěž v modelování – PV2 

 Soutěž o nejlepší dort dle vlastního návrhu – PV3 

 Soutěž v psaní na dorty – PV1 

 Soutěž o nejlepší koláč - PP 

 
Účast na dalších soutěžích – regionální spolupráce 

 

 Příprava celostátní pekařské soutěže „Pekařské ruce“ (zrušeno z důvodu nouzového stavu). 

Plánované přehlídky a soutěže gastro oborů se většinou z důvodu nouzového stavu nekonaly. 

 

 Příprava 12. ročníku celostátního setkání mladých malířů a přehlídka jejich odborných znalostí 

a praktických dovedností pod záštitou hejtmana Jmk - zrušeno 
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Školní poradenský tým 2019/2020 

 

VŠE PRO ŽÁKY! 

 
Činnost PT se nadále odvíjí od pozitivních zkušeností předchozích let, nezbytná je ale i inovace 

osvědčených principů a postupů v zájmu zajištění větší šíře a komplexnosti péče v rámci nově 

platné legislativy. 

 
Poradenský tým nadále působí v osvědčeném složení: speciální pedagog, výchovní poradci, metodik 

prevence a dle potřeby externě spolupracující psycholog. Rozsáhlá problematika výukových, 

výchovných a adaptačních potíží žáků byla nadále ve středu pozornosti celého PT. Nově se však 

projevila výraznější potřeba „usměrnění“ některých nových žáků z prostředí spíše sociálního 

znevýhodnění, kteří zpočátku ne zcela pochopili principy studia na OU a prš Brno. Stálou pozornost 

PT věnuje i prevenci sociálně patologických jevů, včasnému řešení problémů systémem „padni komu 

padni“ v situacích, kdy prevence nestačila. 

 
Mezi výrazné klady činnosti PT patří pokračující úzká a nezbytná spolupráce se 

zřizovatelem,  rodiči žáků a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). Pozitivní vyznění 

měla také kooperace s dalšími významnými orgány či institucemi, namátkou Policií České republiky, 

Městskou policií, Úřady práce ČR, s neziskovými organizacemi Podané ruce, Agapo, Práh jižní Morava, 

IQ Roma a s občanskými sdruženími a odbornými lékaři. 

 

 
*** Činnost speciálního pedagoga:  Mgr. Jitka Sedláčková  

 
Poradenská činnost speciálního pedagoga je založena na identifikaci problémů, přímé podpoře žáků, 

pozorování v edukačním procesu, analýze sociálního prostředí žáka, individuální diagnostice, vytváření 

optimálních podmínek pro školní práci žáka a pomoci orientovat se ve vzdělávacích potřebách a 

možnostech. Důležitou součástí práce školního speciálního pedagoga je také součinnost s rodiči 

(zákonnými zástupci) žáka, a to převážně formou konzultací a společného řešení výchovně vzdělávací 

situace žáka. Zdůrazněme, že v podmínkách naší školy je toto velmi náročné a leckdy připomíná 

sisyfovskou práci. Zcela pravidelná je spolupráce s výchovným poradcem, metodikem prevence, 

školním psychologem, s ostatními pedagogy a samozřejmě s vedením školy.  
Předpokladem práce speciálního pedagoga v rámci celého Poradenského týmu je důvěra ze strany 

žáků, rodičů, kolegů i vedení školy.  
 
Mimo aktivit probíhajících v rámci OU a prš Brno  se všichni členové PT průběžně zúčastňovali 

vzdělávacích a konzultačních akcí (odborné semináře, konference apod.): 
 Průběžné vzdělávání učitelů, 

 odborné semináře Střediska služeb školám, 

 semináře a školení Centra pro drogové závislosti, 

 pravidelné konzultace v PPP a SPC, 

 spolupráce s MUNI a MENDELU Brno, 

 Konzultace a spolupráce s AGAPO, IQ ROMA servisem Brno 
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Oblast speciálně pedagogické péče, realizovaná v průběhu celého šk. roku  2019-2020 

– výčet aktivit:   
 

 Za součinnosti s třídními učiteli a na základě analýzy dokumentace z předchozích školských zařízení 

proběhlo „vytipování“ potenciálně problémových žáků především z prvních ročníků OU a prš. 

 Následovala podrobná depistážní činnost a stanovení dalších potřebných kroků v péči o tyto žáky, 

dle potřeby včetně kontaktů s rodiči.  

 Depistážní činnost vyústila v individuální kontakt s těmito žáky (primární speciálně pedagogická 

diagnostika). 

 Individuální speciálně pedagogická péče nastala v případech, kdy byla vhodnější než pomoc 

psychologa apod. 

 Průběžná konzultační činnost probíhala nejen s třídními učiteli problémových žáků, ale i dalšími 

pedagogickými, případně nepedagogickými pracovníky. 

 Dle aktuální potřeby realizovány průběžné intervenční činnosti (oblasti: šikana, kyberšikana, drogy 

apod.). 

 Nezbytná byla zevrubná a průběžná dokumentace poradenské činnosti spec. pedagoga. 
 

 

Oblast kariérového poradenství: 
 

 Individuální psychologická a spec. pedagogická diagnostika (zejména v oblasti specifických poruch 

učení, projevů ADHD, poruch autistického spektra apod.). 

 Poradenská a konzultační činnost směřující k adekvátní volbě dalšího studia. Zvažování perspektiv 

průběhu dalšího studia, vytýčení reálných možností či úskalí při studiu u jednotlivých žáků – vždy 

v kontextu posouzení jejich předpokladů, motivace a rodinného zázemí. 

 Dokumentace poradenské činnosti, v ideálním případě včetně zpětné vazby. 

 Aktivní poradenská spolupráce s centrem pro romskou mládež IQ Roma servis, která nadále přináší 

výrazné a hmatatelné výsledky. 

 

 
Oblast prevence sociálně patologických jevů: 

 
 Konzultační a poradenská činnost ve spolupráci s Poradenským centrem pro drogové a jiné 

závislosti Sládkova 45, Brno pokračovala nadále úspěšně. Byly hledány a nacházeny nové, účinnější 

formy kooperace. 
V oblasti prevence sociálně patologických jevů pokračovala těsná a účinná spolupráce s Policií ČR a 

Městskou policií. V listopadu 2019 se uskutečnila beseda pro pedagogy s kpt. Mgr. Zdeňkou 

Procházkovou z PČR, hlavními tématy byla kyberšikana, drogová závislost, trestní odpovědnost a 

prevence patologických jevů. Další besedy konané v únoru a březnu 2020 pro cca 80 žáků o sociálně 

patologických jevech, kyberšikaně, trestní odpovědnosti zlepšily povědomí žáků o kriminalitě a 

dopadech asociálního chování. Při besedách byli přítomni i třídní učitelé, kteří získávali od pracovníka 

Policie ČR okamžitou zpětnou vazbu a také odpovědi na své aktuální dotazy. 
V prosinci 2019 se v rámci projektu APIV uskutečnilo setkání pedagogů, zástupců Masarykovy univerzity, 

zástupců sdružení Práh Jižní Morava s cílem seznámit pedagogy, jak rozpoznat psychické problémy žáků, 

jak nabídnout pomoc a jak pečovat o duševní zdraví. Další tato setkání byla určena i pro žáky školy.  
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Spolupráce s rodinami žáků, směřující mj. k výchově ke zdravému životnímu stylu. Realizováno 

zejména formou individuálních pohovorů se zákonnými zástupci a v rámci třídních schůzek. 

V konkrétních případech probíhala individuální jednání, která řešila případy z oblasti sociálně 

patologických jevů za účasti školního metodika prevence, třídního učitele, výchovného poradce, 

psychologa, žáka a jeho zákonného zástupce. 

 
Podpora mimoškolních aktivit prostřednictvím Domova mládeže i mimo něj:                                       
 -  Tělovýchovné a sportovní aktivity                                         

 -  Estetické – výtvarné, hudební a dramatické alternativní   

                                           periodické i jednorázové akce 

 

 

 

 

Další vzdělávání školního speciálního pedagoga a metodika prevence: 

 
Pravidelné semináře a školení pořádané Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti, Sládkova 

45, Brno 
                                

Činnost spolupracujícího psychologa: PhDr. Miloslav Šiške  

Činnost spolupracujícího psychologa se odvíjela na základě detailního vyhodnocení předchozích 

zkušeností.  

V jednotlivých úsecích školního roku měl tyto dominantní aktivity: 

V úvodu školního roku 2019/20 se psycholog podílel ve spolupráci s dalšími členy PT na řešení 

adaptačních problémů žáků, kteří obtížněji zvládali přechod ze základního školství do náročnějších 

podmínek OU. Některým žákům (naštěstí nemnoha), zvyklým na chronické nezdary a místy až přezíravý 

přístup v rámci studia na běžných SOU u nás, v přívětivém a podnětném prostředí jakoby „narostla 

křídla“ – chovali se uvolněně až výbojně či měli tendence projevovat nadřazenost či povýšené postoje 

vůči ostatním žákům. Následně se u některých objevily tendence ke zvýšeným absencím. Prakticky 

všechny tyto negativní projevy se podařilo okamžitými vstupy členů PT včetně psychologa 

paralyzovat.  
V dalším výčtu aktivit spolupracujícího psychologa se jednalo zejména o komplexní činnosti v rámci 

diagnostiky, nápravy výukových potíží a o spolupráci v rámci prevence sociálně patologických jevů. 

Zintenzivnila péče o žáky, kteří po absolvování OU zvažovali další studium v rámci OU, či dokonce 

na SOU. Poradenský tým se zaměřil na udržení adekvátní motivace zejména u těch žáků, kteří měli 

rozumové předpoklady zvládnout zvýšené nároky budoucího studia.  

 
Psycholog se v závěru školního roku (cca od května 2020) mj. rovněž podílel na aktualizaci jmenných 

seznamů žáků školy, které byly určeny zřizovateli a pro potřeby diagnostiky a rediagnostiky také PPP 

či SPC. 
V průběhu celého školního roku 2019/20 psycholog rovněž plnil aktuální konkrétní požadavky ze 

strany ředitelky a vedení školy či se podílel na editaci písemného zpracování materiálů OU.  
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*** Činnost výchovných poradců: Mgr. Hana Manová, Mgr. Zdeněk Staroba 

 
 Výchovné komise: 

 

Ve spolupráci se speciálním pedagogem Mgr. Jitkou Sedláčkovou a dle potřeby rovněž s psychologem 

PhDr. Miloslavem Šiškem výchovné komise projednávaly pestrou škálu problémových okruhů. 

Nezbytná byla rovněž kooperace s jednotlivými třídními učiteli, případně učiteli odborného výcviku. 

Jednání výchovné komise se především týkala řešení kázeňských přestupků, absencí a jiných forem 

porušování školního řádu. Probíhala za přítomnosti žáků a jejich zákonných zástupců, třídních učitelů a 

většinou i učitelů odborného vyučování. Celkem proběhlo 43 výchovných komisí. Vše bylo řádně 

zdokumentováno.  

V mnoha případech, zejména při včasném zachycení problému, se výchovné komise jevily jako vysoce 

efektivní a vedly k okamžité nápravě. 

 
 

 

Výchovné komise - školní rok 2019/20 

 

 chování absence kouření jiné celkem 

Počet řešených 

případů 
7 34 2 - 43 
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Minimální preventivní program 2019 – 2020 

 

Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence 

sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální 

drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitimus.  

 

 

Cíl primární prevence: 

 
      Zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. V prostředí naší školy jde o 

realizaci dlouhodobého, komplexního primárního programu, do kterého je zahrnuto vše podstatné, 

dostupné a realizovatelné v našich podmínkách. Důraz klademe na utváření celé osobnosti člověka,  

nejen na rozvoj znalostní, ale především na dovednostní a postojové. 

 
        Naše škola poskytuje odborné středoškolské vzdělání přibližně 330 žákům a žákyním. Někteří z 

nich mají speciální vzdělávací potřeby. Nemalé množství tvoří žáci, kteří pochází z prostředí, kde jsou 

nevyhovující ekonomické či sociální poměry. Přičteme-li k tomu i poměrně rizikový věk našich žáků, 

lze předpokládat, že i na naší škole se setkáme s problematikou závislostí a jiných sociálně 

patologických jevů.  

  
         Pozornost z naší strany se tak logicky zaměřuje nejen na samotnou problematiku závislostí, ale 

zejména na oblast prevence. Ta se odvíjí prioritně od zjišťování představ, postojů a přesvědčení našich 

žáků ve věcech týkajících se drog, alkoholu, kouření aj. a jejich rizikových faktorů.  

 
          V letošním školním roce se chceme více zabývat prevencí šikany ve třídách, případně včasným 

zásahům a řešení při jakýchkoliv náznacích šikany. 
           Také, jak vyplývá z předchozích zkušeností, je třeba se zaměřit na prevenci novodobých jevů 

např. kyberšikana. 
             V rámci přípravy na tuto problematiku budou pedagogové a členové poradenského týmu 

vyhledávat a absolvovat vzdělávací akce směřující k těmto tématům. 

 

 
Aktivity vyplývající z výuky 

 
        Cílené aktivity z oblasti prevence pro naše žáky je třeba přizpůsobit jejich mentální  

a sociální úrovni.  

 

 

Vhodné je využití: 

 názorných pomůcek 
 časopisů 
 videoprogramů s protidrogovou tématikou, 
 internetu apod. 
 besed (policie ČR a městská policie aj..) 
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 V rámci projektu ESF byly vytvořeny metodiky se zaměřením na rovné příležitosti ve vzdělávání a 

eliminaci patologických jevů ve škole. 
Průběžně bylo pedagogy projektu zpracováváno 10 metodik do jednotlivých obecných i odborných 

vyučovacích předmětů.   

          

 Tělesná výchova s handicapem 

 Tělesná výchova bez hranic 

 Jsou mezi námi 

 Multikulturní kuchařka I 

 Multikulturní kuchařka II 

 Občanská výchova – klima třídy 

 Občanská výchova – vztahy ve třídě 

 Češtinou k lidskosti 

 Řemeslo bez hranic 

 Společně ve třídě a v tělocvičně 

 

 
         Úkolem všech našich pedagogických i nepedagogických pracovníků v rámci primární i sekundární 

prevence je mimo jiné také osvětová činnost . 

 
         Oblast prevence sociálně patologických jevů se odráží i v samotné výuce takřka ve všech 

předmětech, zejména však v občanské výchově. Tato témata jsou zapracována i do aktuálních Školních 

vzdělávacích programů. Učitelé i ostatní pracovníci jsou vedeni ke studiu potřebné legislativy a mají 

též možnost studia odborné literatury, která se na naší škole aktuálně doplňuje. Prvky prevence sociálně 

patologických jevů jsou pevně zakotveny i v oblasti praktického vyučování (zákaz kouření na pracovišti, 

bezpečnost práce, zodpovědný přístup k vykonávané činnosti atd.).  

 

 

Metody a formy práce k osvojení preventivních ochranných kompetencí: 

 
 zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si 

důsledků jednání 

 
 posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, 

konflikty, reakce na stres, neúspěch, kritiku 

 
 vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, zařazení do skupiny, 

vytvoření atmosféry pohody a klidu 

 
 formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám 

 
 respektování individuálních rozdílů mezi žáky 
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Poradenský tým 

 
         Na škole působí také poradenský tým složený ze speciálního pedagoga a výchovných poradců, 

v jejichž kompetenci je přímo předcházení výše uvedeným jevům či případně jejich řešení. Ti jsou ve 

stálém kontaktu s ostatními odbornými pracovišti i mimo naši školu, kterých se tato problematika jakkoli 

dotýká (např. Poradenská centra, zdravotnická zařízení, Policie ČR, sdružení apod.). Dle potřeby 

probíhají pohovory jak s problémovými žáky, tak i s jejich rodiči. Poradenský tým současně intenzivně 

spolupracuje externě s psychologem PhDr. Šiškem. 

 

 

Mimoškolní činnost 
 

        Nemalou měrou se na prevenci podílí i aktivity mimoškolní a to jak v rámci domova mládeže tak 

i mimo něj. 

 
 tělovýchovné a sportovní aktivity  

          - plavání 
          - posilovna 
          - kopaná 
          - atletika 
          - jóga 

 
 každoroční sportovní kurzy pro žáky prvních a druhých ročníků (Moravec) 

 
 estetické – výtvarné, hudební a dramatické alternativní aktivity 

- keramický kroužek 

- čtenářský kroužek 
- výtvarný kroužek 

- výpočetní technika 

 
 návštěvy kulturních a společenských akcí  
 mezinárodní přátelské návštěvy zahraničních partnerských škol 

 

 

Spolupráce s jinými organizacemi 
 

Škola také aktivně spolupracuje s Masarykovou univerzitou Brno a MENDELU Brno.  
Aktivní spolupráce s IQ ROMA servisem Brno v oblasti řešení problematiky nejen romských žáků.  

- AGAPO v rámci tranzitních programů, sociální rehabilitace 
- Práh Jižní Morava - poradenská činnost v oblasti duševních onemocnění, sociální 

rehabilitace 
V oblasti sociální prevence nelze také opomenout spolupráci s Policií ČR a městskou policií. 
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           Jako nejvýznamnější prvek v oblasti prevence sociálně patologických jevů se ukazuje aktivní a 

pravidelná spolupráce s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti, Sládkova 45, Brno.  

Naši žáci se tak mohou zúčastňovat preventivních programů, jež organizují. Formou dotazníků i 

individuálního rozhovoru centrum umožňuje i zpětnou vazbu, kde je zakotveno jak hodnocení akce tak 

i případná konkrétní doporučení. 

           
 Jedná se zejména o tato témata: 

 
 Seznamovací programy pro první ročníky 

 

 Problematika drog a drogových závislostí zpracována interaktivní formou 

 

 Šikana a její projevy 

 

 Intervenční programy 

 
Mimo tato témata je možnost aktivní spolupráce dle aktuálních potřeb školy, třídy či jednotlivců. 
Centrum také poskytuje možnosti konzultační a vzdělávací i pro odborné pedagogické pracovníky a 

rodiče. 
V rámci realizace projektu ESF plánujeme do výuky i mimo ni zařazení aktuálních akcí (besedy, 

přednášky, návštěvy a exkurze) se zaměřením na rovné příležitosti ve vzdělání. 

  
 

Spolupráce s rodiči žáků: 

 
Navázání spolupráce s rodiči nastupujících žáků na úvodní třídní schůzce, kde jim byla vysvětlena 

strategie primární prevence na škole, podány základní informace o problematice užívání návykových 

látek včetně alkoholu a kouření. 
Při vzniku problémových situací jsou rodiče informování – třídní učitel, školní metodik prevence, 

výchovný poradce případně přivolaný odborník dle potřeby. 

 
Problémovým žákům (rodičům) budou poskytovány individuální konzultace v této oblasti. 

 
Budou rovněž předány kontakty na odborná zařízení, v odůvodněných případech jim bude konzultace 

s odborníky školou doporučena. 

 
Škola se snaží také posilovat spolupráci rodina – škola směrem k výchově, ke zdravému životnímu a 

to formou: 
 třídních schůzek – účast rodičů a jejich spolupráce se všemi pedagogickými pracovníky 

 
 individuálních pohovorů rodičů s třídním učitelem, případně psychologem, speciálním 

pedagogem a výchovným poradcem 

 
 pohovory rodičů s vedením školy 

 
 netradiční forma účasti rodičů v edukačním procesu 
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Při selhání preventivních opatření školy (užívání návykových látek): 

 

 

1. V případě podezření na zneužívání návykových látek provést diskrétní pohovor a šetření se 

žákem. 

 

2. Při odůvodněném podezření: kontaktování rodičů (zákonných zástupců žáka), při negativní či 

nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor. 

 

3. Při průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že je žák školy 

ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pracovník školy pověřený 

dle pokynu MŠMT kontaktuje zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí rodiče, popř. zák. 

zástupce, OSPOD. 

 

4. V případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona (ohrožení mravní 

výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče uvědomí oddělení péče o dítě, oznámí věc policii. 
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Údaje o činnosti Domova mládeže 

 

Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace, poskytuje ubytování, výchovu a 

stravování studentům se zdravotním postižením, studentům středních škol a VOŠ. 
V rámci doplňkové činnosti DM poskytuje v průběhu školního roku také ubytování studentům vysokých 

škol. 

 
Obsazenost DM ve školním roce 2019/2020 

 

OU - 31 ,  SŠ - 54, VOŠ - 14 , VŠ -19, KON - 1   / celkem 119 

 

 
Mimoškolní aktivity DM ve školním roce 2019/2020 

 

Od října 2019 do konce května 2020 mají studenti možnost uplatnit se v řadě zájmových kroužků 

(keramický, výtvarný, estetický, PC, herna autodráhy, kulečník ,stolní fotbal, knihovna, florbal, 

petangue, plavání, fotbal, basketbal, posilovna. 

 
Říjen – Turnaj v bowlingu/ Olympia Brno – 15.10.2019 

 
Listopad  - Návštěva divadelního představení MAMMA MIA!/ Městské divadlo Brno – 2.11.2019 

- Poslechový večer DM – 19.11.2019 
- Návštěva Kapucínské hrobky – 27.11.2019 
- Turnaj DM ve stolní kopané – 28.11.2019 

 
Prosinec -  Návštěva filmového představení, Brno Olympia - 4.12.2019 
                 - Poslechový večer DM – 10.12. 2019            

 
Leden – Poslechový večer DM - 14.1.2020 

- Turnaj ve florbalu – 28.1.2020 

 
Únor -  Poslechový večer DM – 11.2.2020 

- Turnaj v bowlingu/ Olympia Brno – 26.2.2020 

 
Březen – Karanténa – DM uzavřen       

 
Duben – Karanténa – DM uzavřen 

 
Květen – Karanténa – DM uzavřen 

                  
Červen – DM v provozu za mimořádných pravidel 
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

 

 
Projekty hrazené z prostředků EU 

 

 V rámci programu "Erasmus+" byl podán další projekt s názvem "Za odbornými dovednostmi 

do světa - šance pro všechny" : Projekt je určen pro 34 žáků, z toho 18 žáků z gastronomických 

oborů (Stravovací a ubytovací služby), 12 žáků oboru Pečovatelské služby a 4 žáky oboru 

Malířské na natěračské práce.  S žáky vycestují i 3 pedagogové. Projekt byl schválen, maximální 

výše grantové podpory činí 89 738 EUR. Finanční podpora z prostředků Evropské unie bude 

přidělena na základě grantové dohody  uzavřené s Domem zahraniční spolupráce. Praxe žáků se 

uskuteční ve smluvních pracovištích italské odborné školy IAL Cesenatico E.R. : v domově 

seniorů Casa Residenza Anziani Busignani a malířské firmy G.A.V.I. SNC Di Quadrelli 

Christian, Balzani Mauro & C. a v hotelech Deborah a Plaza - projekt umožňuje změny dle 

aktuální epidemiologické situace v ČR a Itálii. Projekt bude realizován od 1.9.2020 – 31.10.2021. 

 

 Škola byla zapojená do projektu "PolyGram" - podpora polytechnického vzdělávání, 

matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji, který byl ukončen 31.8.2020. 

 

 Příprava a schválení nového projektu iKAP JMK II  - Podpora odborného a polytechnického 

vzdělávání. PO se zde zapojuje jako partner Jmk. Realizovat se budou přehlídky odborných 

dovedností, odborné kroužky, sdílení odborných učeben, přednášky odborníka z praxe a odborné 

exkurze. Příprava a schválení nového projektu iKAP JMK II  - Podpora odborného a 

polytechnického vzdělávání. PO se zde zapojuje jako partner Jmk. Realizovat se budou přehlídky 

odborných dovedností, odborné kroužky, sdílení odborných učeben, přednášky odborníka  z 

praxe a odborné exkurze. V projektu bude škola partnerem s finančním příspěvkem 1.586 259,- 

Kč. P 

 

 PO je partnerem projektu APIV "Kvalita v inkluzivním vzdělávání žáků se SVP na  základní a 

střední škole" (2017 - 2020) PV KA3 Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce. 

 

 Ve spolupráci s AGAPO realizujeme tranzitní program "Ze školy do práce", který je zaměřen na 

asistované praxe žáků u běžných zaměstnavatelů. Díky těmto praxím získávají pracovní i sociální 

dovednosti a návyky a tím zvyšují svoji samostatnost. Připravují se tak ke vstupu na otevřený 

trh. V rámci partnerství v tomto projektu budou realizovány studijní návštěvy pedagogů v 

Rakousku a kulaté stoly. Projektové období od 1. 7. 2020 – 31. 12. 2022. 

 Ve spolupráci s AGAPO o.p.s. se dva žáci účastnili sociální rehabilitace u zaměstnavatelů. 

Oboustranně výhodná spolupráce přispívá k usnadnění přechodu žáků se SVP do pracovního 

prostředí a sepětí teorie s praxí. 
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 Ve školním roce 2019/2020 využívají v období tři žáci státní dotaci MŠMT – podpora sociálně 

znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří, a studentů vyšších odborných 

škol. 

 

 

Projekty hrazené z prostředků zřizovatele 

 

 Dokončení realizace rekonstrukce a kolaudace "Stavební úpravy pro změnu využití stavby 

výukové dílny na MŠ" pro školu Štolcova - autistická škola,  včetně veškeré administrativní 

agendy. 

 

 Kompletní  výměna serveru  (příprava na distanční výuku dle aktuálního nařízení) 

 

 Oprava a výměna armatur v kotelně 

 

 Hloubkové čištění podlahy v jídelně a vestibulu školní jídelny specializovanou technologií. 
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Zpráva o činnosti OU a prš Brno, příspěvkové organizace, 

Lomená 530/44,  za rok 2019 
 

 
I.   

     Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace, Lomená 530/44,  vykonává 

činnost Střední školy, Školní jídelny a Domova mládeže.  

 

     Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace jako střední škola poskytuje 

střední vzdělávání a to i žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením. 

 

     Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje 

školní stravování. 

 

     Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace jako domov mládeže zajišťuje 

žákům a studentům celodenní výchovu, ubytování a stravování. 

 

    Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace je oprávněna v souladu 

s ustanovením § 33, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, 

poskytnout závodní stravování. 

 

     Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace má povolenou doplňkovou 

činnost, která navazuje na hlavní činnost příspěvkové organizace. 

 

      Základním hlediskem, ze kterého vyplývá cíl práce Odborného učiliště a praktické školy Brno, 

příspěvkové organizace, Lomená 530/44 je profesní příprava žáků i se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Pro tuto práci byly vytvořeny výchovné speciálně vzdělávací a materiální předpoklady. 

     Struktura oborů je volena s ohledem na možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.    

     Kapacita Odborného učiliště a praktické školy Brno, příspěvková organizace, Lomená 530/44, je 

naplněna v souladu s uvedením v rejstříku škol.  

 

 
 

II. Platy a platové třídy zaměstnanců 2019 

 

 

Počet přepočtených pracovníků celkem                89,8498 

 

z toho: učitelé teoretického vyučování                  20,77 

             učitelé odborného výcviku                       26,25            

             vychovatelé                                                6,8972 

             speciální pedagog                                      0,9167 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pedagogičtí pracovníci celkem                             54,8339 

ostatní                                                                   35,0159 

CELKEM                                                            89,8498 
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Platové třídy - pracovníci zařazení do tříd 

 

 třída                                     přepočtený počet pracovníků 

1                                          10,3638 

2                                            0,0000 

3                                            2,4169 

4                                            2,5116 

5                                            8,4680 

6                                            4,2306 

7                                            1,0000 

8                                            0,0000 

9                                          10,2222 

10                                          22,2500 

11                                            9,0488 

12                                          17,6379 

13                                            1,0000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem                                          89,8498 

 

 

 
Průměrná měsíční mzda u jednotlivých kategorií pracovníků za rok 2019 

 

kategorie                             počet pracovníků           mzda 2019          průměrná mzda 

učitelé teorie                                  20,7700                10 900 970          41 104 
učitelé OV                                     27,6100                12 500 194          39 683 
vychovatelé                                     6,8972                  3 189 201          38 533 
speciální pedagog                           0,9167                     487 480          44 314 
pedagogičtí pracovníci celkem     54,8339               27 077 845           41 151 
ostatní pracovníci                          35,0159               10 563 710           25 140 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
celkem                                          89,8498               37 641 555          34 911 

 

 

 

BOZP 
 
V roce 2019 bylo zaznamenáno 76 úrazů žáků. 22 úrazů bylo vyplněno a odesláno. Čtyři úrazy byly 

odškodněny v celkové výši 14 900,00Kč. 
Největší počet úrazů se stal v hodinách praktického vyučování, a to 39. Jednalo se o drobná řezná 

poranění, naraženiny a odřeniny. V hodinách tělesné výchovy se událo 25 úrazů. Šlo o nekoordinované 

pády při míčových hrách a naraženiny končetin. Devět úrazů bylo zaznamenáno v teoretickém 

vyučování v době přestávek v prostorách školy. V rámci mimoškolní výchovy byly zaevidovány tři 

úrazy, odřeniny a naraženiny končetin. 
U zaměstnanců byly evidovány tři pracovní úrazy, které byly řádně nahlášeny a jeden odškodněn ve výši 

80741kč. 
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Ve všech případech nebyly porušeny bezpečnostní předpisy a byla provedena nápravná opatření. Žáci 

školy i zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a písemné doklady jsou založeny. 
V měsíci lednu byla provedena prověrka BOZP. Uskutečnila se také pravidelná revize hasicích přístrojů, 

hydrantů, zdvihacích zařízení a tlakových nádob a provedena preventivní prověrka PO. 
Průběžně se provádí revize elektrického nářadí, kontroly ručního nářadí, žebříků a regálů. 
Určení pracovníci školy prošli školením řidičů - referentů. 
Pracovníci školy se dostavují na pravidelné preventivní lékařské prohlídky. 
Velký důraz je kladen na proškolování a dodržování bezpečnosti práce na pracovištích v hodinách 

praktického vyučování. 
Vybavování žáků a pracovníků školy ochrannými pomůckami se řídí platnými předpisy a je na velmi 

dobré úrovni. 

 
 

 

III. 1  Výnosy 

 
        

Upravený 

rozpočet  
  Skutečnost 

 

% 

plnění 

Skutečnost 

2018 

        v tis. v tis.  v tis. 

Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu 

ÚSC a st. fondů 

  64 388,254 

 

63 574,551 
 

54 873,816 

 

provozní transfery od zřizovatele   11 792,693 11 757,000 99,70 11 992,056 

ostatní transfery ze státního rozpočtu   52 595,561 51 817,551 98,52 42 881,760 

transfery NIV na programy ISPROFIN   0,000 0,000   0,000 

transfery ze zahraničí   0,000 0,000   0,000 

transfery od obcí   0,000 0,000   0,000 

Výnosy z vlastních výkonů a zboží         10 420,715  

produktivní práce žáků   1 200,000 1 358,162 113,18 1 349,569 

stravné   7 500,000 7 790,283 103,87 7 794,653 

za ubytování   550,000 548,400 99,71 546,000 

školné   0,000 0,000   0,000 

služby včetně pronájmů   0,000 149,355   0,000 

jiné výnosy z vlastních výkonů   0,000 0,000   0,000 

Finanční výnosy           

úroky   0,000 0,000   0,000 

kurzové zisky   0,000 0,000   0,024 

výnosy z přecenění reálnou hodnotou   0,000 0,000   0,000 

ostatní finanční výnosy   0,000 0,000   730,469 

Ostatní výnosy         1 099,543  

čerpání fondů   0,000 400,641   909,615 

smluvní pokuty a úroky z prodlení   0,000 0,000   0,000 

jiné pokuty a penále   0,000 0,000   0,000 

výnosy z prodeje majetku   0,000 0,000   0,000 

výnosy z vyřazených pohledávek   0,000 0,000   0,000 

ostatní výnosy z činnosti   700,000 328,529 46,93 189,928 

V Ý N O S Y   C E L K E M   74 338,254 74 149,921 99,75 66 394,074 
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III.2  Náklady 

 

 
Mzdové náklady (MN) celkem 

 

  

39 531,555 38 445,172 97,25 33 345,748 

Platy celkem   39 341,555 37 641,555 95,68 31 573,634 

OPPP celkem   190,000 803,617 422,96 1 772,114 

ze MN celkem: platy pedagogů   29 025,792 27 077,845 93,29 22 216,306 

ze MN celkem: OPPP pedagogů   100,000 100,000 100,00 641,156 

        v tom: OON pedagogů   100,000 100,000 100,00 319,760 

               odstupné pedagogů   0,000 0,000   321,396 

ze MN celkem: platy nepedagogů   10 315,763 10 563,710 102,40 9 357,328 

ze MN celkem: OPPP nepedagogů   90,000 703,617 781,80 1 130,958 

 v tom: OON nepedagogů   90,000 90,000 100,00 228,000 

               odstupné nepedagogů   0,000 0,000   205,902 

               odměny učňům (neped.)   0,000 613,617   697,056 

Povinné pojištění   13 174,676 12 777,609 96,99 10 803,735 

v tom: sociální pojištění   9 686,836 9 384,010 96,87 7 943,554 

zdravotní pojištění   3 487,840 3 393,599 97,30 2 860,181 

Příděl do FKSP   770,829 755,966 98,07 650,457 

O N I V   20 861,194 21 980,896 105,37 22 682,070 

Spotřebované nákupy           

potraviny   7 300,000 8 069,275 110,54 7 738,798 

ochranné pomůcky   85,200 53,308 62,57 76,106 

prádlo, oděv, obuv   0,000 3,058   1,950 

učebnice a školní potřeby   18,121 23,744 131,03 13,539 

knihy, učební pomůcky, tisk   36,739 15,461 42,08 55,086 

pohonné hmoty   190,000 96,892 51,00 146,480 

pevná paliva   0,000 0,000   0,000 

ostatní materiál   3 912,857 2 226,509 56,90 2 463,324 

plyn   1 400,000 1 470,420 105,03 1 296,734 

elektrická energie   880,000 1 136,828 129,19 753,144 

voda   380,000 148,912 39,19 205,464 

pára   0,000 0,000   0,000 

teplo   0,000 0,000   0,000 

spotřeba ostatních neskladovat. dodávek   0,000 0,000   0,000 

prodané zboží   0,000 0,000   0,000 

aktivace dlouhodobého majetku   0,000 0,000   0,000 

aktivace oběžného majetku   0,000 0,000   0,000 

změna stavu zásob vlastní výroby   0,000 0,000   0,000 

Služby           

opravy a udržování   1 221,000 1 078,405 88,32 1 266,208 

cestovné   7,000 3,972 56,74 5,031 

náklady na reprezentaci   30,000 17,756 59,19 21,654 

aktivace vnitroorganizačních služeb   0,000 0,000   0,000 

služby pošt   50,000 44,030 88,06 45,387 

služby telekom. a radiokom.   120,000 317,198 264,33 299,834 

služby peněžních ústavů   50,000 60,670 121,34 56,912 

nájemné   100,000 59,949 59,95 94,327 
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konzultační a porad. služby   70,000 37,360 53,37 91,134 

programové vybavení   0,000 106,393   111,464 

služby zpracování dat   0,000 0,000   0,000 

ostatní služby   1 376,850 2 533,795 184,03 2 534,555 

Ostatní sociální náklady           

stravování zaměstnanců   0,000 37,753   38,869 

jiné sociální náklady   91,190 183,799 201,56 120,348 

školení a vzdělávání   33,000 25,497 77,26 26,620 

Daně a poplatky           

silniční daň   0,000 17,458   14,035 

daň z nemovitostí   0,000 0,000   0,000 

jiné daně a poplatky   0,000 7,330   1,500 

Ostatní náklady           

pokuty a penále   0,000 39,919   0,000 

manka a škody   0,000 0,000   7,500 

pojištění majetku   0,000 0,000   0,000 

ostatní sociální pojištění   109,237 158,368 144,98 133,448 

stipendia   0,000 0,000   0,000 

odvod za nedodržení limitu ZPS   0,000 0,000   0,000 

ostatní náklady z činnosti   0,000 348,016   280,760 

Odpisy, rezervy a opravné položky           

odpisy dlouhodobého majetku   3 400,000 3 325,919 97,82 3 259,841 

prodaný majetek   0,000 0,000   0,000 

tvorba a zúčtování rezerv   0,000 0,000   0,000 

tvorba a zúčtování opravných položek   0,000 0,000   0,000 

náklady z vyřazených pohledávek   0,000 0,000   0,000 

náklady z drobného dlouhodobého majetku   0,000 292,421   1 150,872 

Ostatní provozní náklady           

prodané cenné papíry a podíly   0,000 0,000   0,000 

úroky   0,000 0,000   0,000 

kurzové ztráty   0,000 0,027   0,000 

náklady z přecenění reálnou hodnotou   0,000 0,000   0,000 

ostatní finanční náklady   0,000 40,454   371,146 

N Á K L A D Y    C E L K E M   74 338,254 73 959,643 99,49 67 482,010 

R O Z D Í L   (zdroje minus náklady)   0,000 190,278   -1 087,936 
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III.3    Finanční majetek  

 

Zůstatky na účtech k 31.12.2019: 

 
Zůstatek na běžném účtu  činí celkem  7 343 672,33 Kč  
Zůstatek na účtu pokladny  činí     154 413,-    Kč 
Zůstatek na FKSP  činí      640 193,72 Kč 
Zůstatek na účtu ceniny činí                                                   2 126 ,-   Kč  
Zůstatek na běžném účtu činí                                            8 140 405,05  Kč 

 

 
Zůstatek na účtu 412 činí                                                    698 835,44  Kč 
Zůstatek na účtu FKSP                                                       640 193,72  Kč 
Rozdíl mezi účtem 412 a bankovním účtem FKSP              58 641,72  Kč 
 

 

 

 
Rozdíl se týká nepřevedených finančních prostředků – penzijní připojištění, příspěvek na 

stravování, životní jubileum, bankovní poplatky a příděl FKSP za měsíc 12/2019. Finanční 

vypořádání proběhne v 1/2020. 
 

 

 

Produktivní práce  
 

Náklady na produktivní práci činily :                              1 053 124,24  Kč                           

Výnosy z produktivní práce činily :                                1 358 161,68  Kč 

Celkem výnos z produktivní práce činil                             305 037,44  Kč     

 

 

 

III.4    Pohledávky a závazky 

 

Kontrola pohledávek a závazků se provádí průběžně. U pohledávek po splatnosti zasíláme     

upomínky.   

 

 

III.5    Vyúčtování dotací v roce  2019: 

 

Poskytnutá dotace celkem k 31.12.2019 činila   64 388 254,- Kč 
 z toho : 
    - dotace ze státního rozpočtu     52 595 561,- Kč 
    - dotace od zřizovatele      11 792 693,- Kč  

 
celkem vyčerpána dotace      63 574 551,- Kč 
 

 

 



 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

   

     Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol    
                                          

Dotace celkem                                                                          28 990,-  Kč 

Čerpáno k 31.12. 2019                                                             11 188,-  Kč 

Vráceno v průběhu roku 2019                                                  16 035,-  Kč  

Zůstatek  k 31.12. 2019                                                                  1 767,- Kč                      

 

 

Přímé výdaje na vzdělání: 
poskytnuto celkem k 31.12.2019                                           51 651 016,- Kč 

čerpáno  k 31.12.2019      51 651 016,- Kč 
zůstatek                                                                                               0      Kč 
v tom: 
a) platy pedagogů       26 963 451,- Kč 
b) platy nepedagogů      10 563 710,- Kč 
c) OON pedagogů            100 000,- Kč 
d) OON nepedagogů             90 000,- Kč 
c) ostatní (pojištění + FKSP + ONIV)                    13 933 855,- Kč 

 
   

Dotace  - částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování ped. pracovníků 

 

Poskytnuto k 31.12. 2019                                                          155 576,- Kč 
Vyčerpáno k 31.12. 2019                                                             155 346,88 Kč 
Zůstatek k 31.12. 2019                                                                        229,12 Kč 
 

 

Projekt „ Polygram“ 

Dotace celkem k 31.12. 2019                                                     1 539 846,45 Kč 

Čerpáno k 31.12.2019                                                                   894 892,61 Kč  

Zůstatek k 31.12. 2019                                                                  644 953,84 Kč 

 

 

 

III.6   Investice      

 

V roce 2019  bylo z  investičního fondu  čerpáno :   dokončení hřiště – vícepráce, oprava podlahy  

v Přízřenicích v částce  930 686,- Kč,  

 

 

 

III.7   Výsledek hospodaření po zdanění 

 

Hlavní činnost                                                    190 278,42 Kč 

Doplňková činnost                                              113 368,33 Kč 

 

Hospodaření celkem za rok 2019                        303 646,75 Kč 
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Daň z příjmů právnických osob Kč 
Daňová povinnost celkem  304 408,- 
Vypočtená daň k odvodu 760,- 
Uplatněná výše úspory daňová povinnosti dle 

§20 ZDP 
 

300 000,- Kč 

 
Použití prostředků získaných úsporou daně dle 

§20 ZDP z předcházejících období 
0,- 

Změny ve výši daňové povinnosti minulých 

období ( např. doměrky, podání dodatečného 

daňového přiznání apod.) 

 
0,- 

 

 

 

 

IV .  Autoprovoz: 

 

  Nutné potřeby provozu OU a prš je zajišťováno 9 vozidly. Nákladní doprava je tvořena vozidlem 

AVIA, zajišťující potřeby stavebních oborů a potřeby učebního oboru knihařské  práce.  

  Vozidlo Mazda,  DACIA LOGAN a PICK UP Felicie je k dispozici převážně k zajištění 

odborného výcviku oboru malířské a natěračské práce, zednické práce a truhlářské práce. Ty se 

uskutečňují hlavně na zakázkách v rámci produktivní práce.  

      Z důvodu zajištění výroby jídel pro další školská zařízení v roce 2019 byly maximálně využity 

vozidla pro školní jídelnu RENAULT TRAFIC, RENAULT MASTER a DACIA DOKKER. Naše 

školní jídelna produkuje denně cca 2 000 jídel, z toho cca 1 800 jídel se rozváží.   

 

 

Osobní vozidla Felicia combi a Škoda Rapid jsou užívána ke kontrolní činnosti pracovišť praktického 

vyučování rozmístěných po celém regionu. Dále jsou užívána k nezbytně nutným služebním cestám. 

Vlastní údržbu provádíme v rámci praktického výcviku učebního oboru strojírenské práce, a tím 

podstatně snižujeme náklady na provoz.  Opravy zajišťujeme na našem odloučeném pracovišti. 

 

 

 

Druh vozidla              SPZ             počet ujetých km           Celková spotř.            Prům.spotřeba 

                                                                                                  za rok 2019 

______________________________________________________________________________ 

 

Avia   BSC 11-32       155  km    34,98                     22,57 

Dacia Dokker            1BT 3780              5 976 km                    538,71                        9,01 

Dacia Logan              5B0 6086               2 604 km                   239,26                        7,85 

Š Felicia combi    BZN 70-84        628 km       35,63   5,67 

Felicia Pick up     BSE 78-07     3 778 km      262,02    6,94 

Mazda   2B9 7263     1 393 km                   135,35   9,72 

RENAULT TRAFIC 5B9 9620               6 513 km                   632,00                        9,70 

RENAUL MASTER 3B2 6079               8 004 km                   787,75                        9,84 

Škoda Rapid              1BT 6814              6 849 km                    466,08                        6,81 
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

 

 

Druh majetku  0181, 0210, 013, 019, 0213, 0221, 0222,  0223, 0224, 0225, 0311, 032  -  beze 

změny 

 
Rozčlenění majetku DDHM a DDNM 

 
Druh majetku 0281  

Pořízení majetku   v celkové částce                          487 329,55 Kč 
-  školní, kancelářský a dílenský nábytek                      41 789,-  Kč 
-  kancel.a školní přístroje a zařízení                             93 089,-  Kč 
-  nářadí a přístroje pro učební obory                                             219 908,55  Kč       
-  elektrotechnika                                                        132 543,- Kč 

 
Pro opotřebovanost, nefunkčnost a neekonomickou opravu byl vyřazen majetek v celkové 

pořizovací  hodnotě  1 374 701,40  Kč –  nulová zůstatková hodnota. 
-  školní a kancelářský nábytek                                    336 669,05  Kč 
-  přístroje a nářadí pro učební obory                                36 519,55  Kč 
-  elektrotechnika                                                                    1 001 512,80  Kč 

 

 

Druh majetku 283 - DDHM  v užívání - podrozvaha   

 
Pořízení majetku v celkové částce                                 79 362,13 Kč 
- Židle konferenční                                                          27 225,-  Kč  
- Plátno proj. na zeď                                                                   2 905,35 Kč         
- Stolek vysoký                                                                            3 009,20 Kč 
- Tabule magnetická bílá                                                        3 829,58 Kč 
- Mechanický pás Alpin Hill                                                  14 900,- Kč 
- Projektor Acer                                                                       27 493,- Kč 

 

 
VI.  Komentář k tabulce „ Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ s uvedením     

        informace o finančním krytí fondů 

 

Fondy jsou kryty finančními prostředky v plné výši. 
 

 

VII. Kontrolní činnost: 

 
Na škole je vypracován kontrolní systém spočívající v časovém i věcném rozvržení jednotlivých 
kontrol na všech úsecích našeho zařízení. Kontroly byly prováděny průběžně dle ročního plánu 
v oblasti teoretického vyučování, praktického vyučování a mimoškolní výchovy. V oblasti 
ekonomické jsou kontroly prováděny průběžně a jsou zaměřeny na ochranu a hospodaření se 
svěřeným majetkem. Zjištěné nedostatky jsou řešeny na pravidelných poradách vedení školy. 
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VIII.   Inventarizace majetku 

 

Ve dnech  6.11.2019 až 27.11.2019  byla příkazem ředitelky OU a prš  provedena inventarizace  

hospodářských prostředků - nebyly zjištěny  žádné rozdíly. K 31.12.2019 byla provedena 

inventarizace materiálových zásob a potravin na skladě, dále inventarizace dokladová a inventarizace 

pokladny a rozdílová inventarizace majetku – nebyly zjištěny žádné rozdíly. Veškeré sestavy, 

inventarizační zápisy a kontrolní zápisy z inventarizace jsou uloženy na ekonomickém oddělení OU 

a prš. 
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V souvislosti s tímto vyhodnocením školního roku 2019/2020 chci poděkovat všem spolupracujícím 

složkám našeho zřizovatele, především odboru školství, za vstřícnost a velmi dobrou spolupráci při 

řešení často nesnadných problémů v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 

 

 

V Brně dne 14.10.2020 

 

 

 

 

 

        Mgr. Soňa Řehůřková 

           ředitelka OU a prš 

 

 

 

 

 

 

 
Schváleno školskou radou dne: 27.10.2020 


