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1. Základní údaje o škole 
 
 
 
 
Název školy:    StUední pr]myslová škola technická, 
     Jablonec nad Nisou, Belgická 4Ř52, 
     pUíspEvková organizace 
 
Sídlo školy:    Belgická 4Ř52 

466 01 Jablonec nad Nisou 
 
Právní forma:   PUíspEvková organizace 
 
IČO:     18 385 036 
 
Identifikátor školy:   600 010 490 
     StUední odborná škola – IZO: 107 850 214 
 
ZUizovatel:    Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 1, 461 80 
 
Teditel školy:    Mgr. Petr FronEk 
     Mšenská 52 
     466 04 Jablonec nad Nisou  
 
Školská rada:   Mgr. Martin Kubáč, Ing. Iveta Valentová 
     Mgr. Vlasta Nykrínová, Mgr. Jana Trnková 
     Jaroslav Obyt, Martin Polášek 
 
Datum zaUazení do rejstUíku: 1. 7. 2007 
 
Celková kapacita školy:  620 žák] 
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2. Organizace studia Ěčinnostiě 
2.1. PUehled obor], které škola vyučuje v souladu se zápisem ve Školském rejstUíku 
 

Uvádíme pouze obory, ve školním roce 2016/2017 aktuálnE vyučované. 
 

Kód Název Délka Druh vzdElávání Forma  Poznámka 
        vzdElání   
            
23-41-M/01 Strojírenství (se zamEUením na CAD/CAM ) ČtyUi roky StUední s mat. zkouškou   Denní   

26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) ČtyUi roky StUední s mat. zkouškou Denní   

23-45-L/01     Mechanik seUizovač ČtyUi roky StUední s mat. zkouškou      Denní  

23-51-H/01 Strojní mechanik TUi roky StUední s výuč. listem Denní  

23-52-H/01 NástrojaU TUi roky StUední s výuč. listem Denní  

23-56-H/01   ObrábEč kov] TUi roky StUední s výuč. listem Denní  

23-68-H/01 Mechanik opraváU motorových vozidel TUi roky StUední s výuč. listem Denní   

26-51-H/01 ElektrikáU  TUi roky StUední s výuč. listem Denní  

26-51-H/02 ElektrikáU – silnoproud TUi roky StUední s výuč. listem Denní   
 

2.2. ZmEny v organizaci studia 
 

Ve školním roce 2016/2017 nedošlo k žádným podstatným zmEnám v organizaci studia. Za úspEch 
považujeme opakované otevUení nového prvního ročníku oboru Mechanik seUizovač. Pokračujeme 
nadále, s ohledem na potUebu udržení a zvýšení kvality odborného vzdElávání, v potUebném dElení 
žák] do dvou až tUí skupin v rámci tUídy. Z celkového počtu 15 tUíd jsou 4 tUídy dvouoborové a 2 
tUídy tUíoborové. Dvouoborové tUídy byly vytvoUeny v oborech skupiny L+M a dále skupiny obor] 
H. Skupiny odborných pUedmEt] byly tvoUeny v pUedmEtech: Učební praxe, Kontrola a mEUení, 
Nekonvenční technologie, Aplikace CAD systém], CNC programování, Informatika. DElení 
v cizích jazycích realizujeme dle zákona. Ve tUídách končících studium maturitní zkouškou se 
snažíme realizovat dElení hlavního cizího jazyka (Anglického) již od 21 žák], nebo[ jsme 
pUesvEdčeni, že jen za takových podmínek lze zajistit potUebnou kvalitu k maturitní zkoušce. 
Odborný výcvik dElíme na skupiny dle pravidel BOZP. 
Ve školním roce 2016/2017 dodržujeme nadále jednotné zahájení výuky od 8:00 hodin pro všechny 
vyučované obory. Žák]m je tak zjednodušeno a zpUíjemnEno dojíždEní do školy a studijní 
podmínky jsou stejné pro všechny školou vyučované obory. Jednotná 30 minutová polední 
pUestávka na obEd, oddElenE pro žáky v teoretickém vyučování a odborném výcviku mEla pozitivní 
vliv na zvýšený počet stravovaných žák]. 
 

2.3. StUediska volného času: pUehled činnosti 
 
V rámci organizace volného času žák] nabízela škola žák]m následující činnosti: 
 

  Kroužek odbíjené 
Tato aktivita probíhala jedenkrát týdnE. Účast byla dobrovolná, počet se ustálil na 10 žácích, 
pUevážná část žák] byla ze tUídy M4A. Kroužek plnil i formu pUípravy týmu, který následnE 
reprezentoval školu na soutEžích. SpolečnE s žáky se aktivity účastnili 2 vyučující, kteUí tak mohli 
žák]m pUedat své sportovní zkušenosti. 
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 PC kroužek 
PC kroužek je otevírán každoročnE dle zájmu o konkrétní činnosti. Hlavní oblastí zájmu žák] jsou 
počítačová grafika a tvorba webových stránek v návaznosti na školní vzdElávací program. Žáci si 
zpracovávali grafické návrhy pozvánek a vstupenek na stužkovací večírky a maturitní plesy ap. 
NEkteUí si tvoUili vlastní a firemní webové stránky. 
 

 CAD kroužek 
CAD kroužek je organizován na základE potUebnosti zpracovávání konstrukčních prací zadaných 
v pUedmEtech Stavba a provoz stroj] a Strojírenská technologie. BEhem celého školního roku mohli 
žáci využívat učebnu výpočetní techniky v 5. patUe každý všední den kromE pátku od 15:00 do 
17:00 hodin. V dohledu nad žáky se stUídali dva učitelé odborných pUedmEt]. Tuto možnost 
využívali pUevážnE žáci 4. ročník] pro zpracování maturitních prací. Pozitivním výsledkem bylo 
pUedstavení práce žák] na celostátní pUehlídce STRETECH na ČVÚT v Praze 
 

 Elektronický kroužek 
Kroužek je zamEUen na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti programování a robotiky v návaznosti 
na školní vzdElávací program. Základním stavebním kamenem pro programování mikročip] jsou 
stavebnice Arduino a roboty Robotino. Kroužek byl organizován na učebnE mechatroniky. 
SoučasnE kroužek využívali také žáci 4. ročník], kteUí zpracovávali maturitní práce. Pozitivním 
výsledkem bylo pUedstavení práce žák] na celostátní pUehlídce STRETECH na ČVÚT v Praze.  
 
 
 
                             
 

 

 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

3.1. PUehled pedagogických pracovník] 
 

VEková skladba pedagogického sboru (včetnE externist]) 
  v pUepočtených úvazcích 

     

       počet        
(pUepočtení 

na plnE 
zamEstnané) 

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 
51 let - 

d]chodový 
vEk 

d]chodový 
vEk celkem 

celkem 0,61 9,61 6,00 12,43 2,62 31,27 
z toho ženy 0,00 2,61 4,00 4,95 0,00 11,56 

 
Pr]mErný vEk všech pedagog] školy se opEt podaUilo snížit a to na 47,4 let, tedy o 2,2 let i pUes 
roční nár]st vEku každého pedagoga sboru. Pr]mErný vEk není dramaticky vysoký, ale v uvedeném 
trendu budeme pokračovat. 
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Odborná kvalifikace pro pUímou pedagogickou činnost (včetnE externist]) 
v pUepočtených úvazcích 

 
   počet                      
(pUepočtení na plnE 

zamEstnané) 

z toho bez odborné 
kvalifikace  

31,27 3 
  

Z toho:   počet (fyzický 
počet) 

z toho bez 
kvalifikace 

poradenské služby ve škole *:  2,00 0,00 
výchovný 
poradce 

  1,00 0,00 

školní metodik prevence  1,00 0,00 
školní speciální pedagog  0,00 0,00 
školní psycholog   0,00 0,00 
ostatní:   3,00 1,00 
koordinátor školního vzdElávacího programu a vzdElávacích 
program] VOŠ 

1,00 0,00 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 0,00 
koordinátor environmentální 
výchovy 

 1,00 1,00 

 
Škola nadále nezamEstnává školního psychologa ani samostatnE speciálního pedagoga. Ani ve 
školním roce 2016/2017 nebyl pro nezájem otevUen kurz pro koordinátory environmentální 
výchovy. 
Pedagogické vzdElání (DPS) ukončili dva pedagogové úspEšnE a jeden pedagog neúspEšnE. Jeden 
pedagog zahájil na NIVD dvouleté studium pro koordinátory ŠVP. Jednomu z pedagog] chybí 
odborné vzdElání, které je kompenzováno výjimkou 55 let a 20 let praxe.  

3.2. PUehled pracovník] DM 
 
Škola vlastní DM neprovozuje. 
Ubytování žák]m školy nabízíme v DM Smetanova 4265/66, 466 01 Jablonec nad Nisou. 
 
PUehled pracovník] domov] mládeže 

  v pUepočtených úvazcích 
   

    vychovatelé asistenti 
pedagoga ostatní celkem 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. PUehled nepedagogických pracovník] 
 
Provoz školy je zajištEn v pUepočteném počtu 8,375 úvazk] nepedagogických pracovník] na tEchto 
pozicích: 
 

 ekonomka  školník 
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 obchodní referentka, sekretáUka  elektro údržbáU 
 personalistka žák]  provozní referentka, uklízečka 
 správce PC sítE 
 majetkový referent 

 

 účetní 
 vedoucí autodopravy 
 tlumočníci znakové Ueči 

VEtšina funkcí je kumulovaných. NEkteré práce jsou realizovány formou dohod o práci nebo 
činnosti. Pozice majetkového referenta a vedoucího autodopravy jsou zajiš[ovány částečným 
úvazkem pedagogických pracovník]. 

Vzhledem k výuce žák] se speciálními vzdElávacími potUebami (tEžké a stUednE tEžké sluchové 
postižení) pracovali ve škole dva tlumočníci znakové Ueči. Tato potUeba byla navržena SPC Liberec, 
celkem se jednalo o úvazek 2ř hodin týdnE. 

3.4. ZmEny v pedagogickém sboru 
 
Jak je zUejmé z uvedené tabulky, nejvíce pedagog] je ve vEkové skupinE 51 let až d]chodový vEk, 
nicménE se podaUilo i v tomto školním roce vEkový pr]mEr snížit. V omlazování sboru je nutné  
i nadále pokračovat.  
Pedagogický sbor se rozšíUil o 4 nové pedagogy, 1 učitelku anglického jazyka, 1 učitele odborných 
strojních pUedmEt], 1 učitele odborných elektrotechnických pUedmEt] a 1 učitele odborného 
výcviku. Po skončení školního roku 2016/2017 odešli 3 vyučující do d]chodu.  
Nelichotivá je situace u učitel] odborných pUedmEt]. Již pEt let se nedaUí škole zamEstnat žádného 
nového mladého učitele strojírenských a elektrotechnických pUedmEt]. Ve výbErovém Uízení je pro 
uchazeče limitujícím faktorem finanční ohodnocení začínajícího učitele. Žádný absolvent nebyl ve 
školním roce 2016/2017 novE zamEstnán.  

3.5. Mzdové podmínky pracovník] 
 

 

3.6. Další vzdElávání pedagogických pracovník] 
 

Další vzdElávání pedagogických pracovník] probíhalo podle ročního plánu. DoplOkové 
pedagogické studium si úspEšnE doplnili 2 učitelé OV. Jeden učitel odborných strojírenských 
pUedmEt] u závErečné zkoušky DPS neuspEl. Zástupce Ueditele pro odborné pUedmEty, odborný 
výcvik a odbornou praxi zahájil dvouleté studium pro koordinátory ŠVP. 
Jedna vyučující českého jazyka a literatury úspEšnE absolvovala 1. ročník RozšiUujícího studia 
českého jazyka a literatury pro SŠ na Technické univerzitE v Liberci. 
V rámci krátkodobého vzdElávání se všichni pedagogové školy účastnili odborných stáží, semináU], 
školení a krátkodobých kurz] dle svých aprobací (specializací), dle aktuální nabídky a vlastního 
výbEru.  
Každý pedagog vytvoUil na školní rok sv]j plán osobního rozvoje. SplnEní tohoto plánu bylo 
hodnoceno Ueditelem a daným pedagogem v červnu 2016.  
 
 

       2016/2017 
Celkový počet pracovník] 39,645 
Počet pedagogických pracovník] 31,27 
Pr]mErná výše mEsíční mzdy pedagogických pracovník]  29 890,00 
Pr]mErná výše mEsíční mzdy nepedagogických pracovník]  23 628,00 
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PUehled DVPP 
 

Název školení, semináUe, vzdElávání Počet pedagog] 

Metodika práce asistenta pedagoga 1 

SemináU pro výchovné poradce 1 

PracovnE lékaUské služby 1 

Marketingová konference pro školy 2 

Emoce u dEtí a jak s nimi pracovat 1 

Financování dalšího vzdElávání z prostUedk] fond] Evropské unie 2 

Strategické plánování rozvoje projekt KAP LK 1 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR  2 

SemináU pro metodiky prevence 1 

Let´s speak 1 

Zadavatelé PZ a MZ 9 

Kurz angličtiny na úrovni Advanced (certifikace Educa) 1 

Jazykový kurz anglického jazyka (certifikace GYM Dr. Randy) 2 

Bezpečnost na školních akcích 2 

Základní kurz SolidWorks 4 

Odborný semináU SolidWorks  2 

Mechanik seUizovač robot]  2 

Operátor pr]myslových robot] 2 
 
 
 

PUehled vystudovaných pedagog] k zajištEní MZ 2017 (k 1. 9. 
2016)  
v pUepočtených úvazcích    
    
zadavatelé SPUO hodnotitelé komisaU celkem 

9,00 3,00 6,00 2,00 17,00 
 
PUehled studujících pedagog] k zajištEní MZ 2017 ĚdoplnEní SPUOě 
v pUepočtených úvazcích    
    
zadavatelé SPUO hodnotitelé KomisaU celkem 

5,00 3,00 1,00 0,00 9,00 
 
 
 

4. Údaje o počtu žák] 
 

Vzhledem k pUedchozímu školnímu roku se počet žák] školy zvýšil o 36 žák]. Stav ke 30. 9. 2016 
byl 343 žáci. Na základE propagace školy a jí nabízených vzdElávacích program] se zájem  
o technické vzdElání mírnE zvyšuje. Kvalita pUijímaných žák] není však nadále dobrá a Uada z nich 
obory, na které nastoupili, nedokončí.  
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Kvalita výuky byla zajištEna a všechny hodiny byly odučeny v souladu se školními vzdElávacími 
programy. 

4.1. Počty žák] studujících v jednotlivých oborech (stav ke 30. 9. 2016) 
 

 
Denní studium 

Název 
tUídy Obory Počet žák] 

oboru 
Počet žák] 

tUídy (dívek) 
 

M1A 23-41-M/01 Strojírenství se zamEU. na CAD/CAM  20 20(1) 

M1B 
23-41-M/01 Strojírenství se zamEU. na CAD/CAM  10 

27(0) 
23-45-L/01 Mechanik seUizovač 17 

M1C 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 21 21(2) 
U1A 23-68-H/01 Mechanik opraváU motorových vozidel (Automechanik) 22 22(1) 

U1B 
26-51-H/02 ElektrikáU (silnoproud) 11 

24(0) 
23-56-H/01 ObrábEč kov] 13 

U1C 23-52-H/01 NástrojaU 24 24(1) 

M2A 
23-41-M/01 Strojírenství se zamEU. na CAD/CAM  19 

28(2) 
23-45-L/01 Mechanik seUizovač 9 

M2B 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 16 16 

U2A 
23-68-H/01 Mechanik opraváU motorových vozidel (Automechanik) 11 

22(0) 26-51-H01 ElektrikáU  5 
26-51-H02 ElektrikáU (silnoproud) 6 

U2B 
23-52-H/01 NástrojaU 11 

24(0) 23-56-H/01 ObrábEč kov] 8 
23-51-H/01 Strojní mechanik 5 

M3A 23-41-M/01 Strojírenství se zamEU. na CAD/CAM  27 27(3) 
M3B 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 17 17(1) 

U3A 
23-68-H/01 Mechanik opraváU motorových vozidel (Automechanik) 12 

21 
26-51-H/01 ElektrikáU 9 

U3B 23-52-H/01 NástrojaU 23 23(1) 

M4A 
23-41-M/01 Strojírenství se zamEU. na CAD/CAM  13 

27(2) 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 14 

Denní studium celkem  343(14) 

 

4.2. Údaje o pUijímacím Uízení 
 

Údaje o pUijímacím Uízení 
 Počet 
 

  SŠ  počet 
Počet podaných pUihlášek do 1. kola pUijímacího Uízení do SŠ 190 
Počet podaných pUihlášek do 2. a dalších kol pUijímacího Uízení do SŠ 18 
Rozhodnutí o pUijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole pUijímacího Uízení 180 
Rozhodnutí o nepUijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole pUijímacího Uízení 10 
Celkový počet odvolání po 1. kole pUijímacího Uízení do SŠ 0 
        z toho vyUešeno autoremedurou 0 
        z toho postoupeno krajskému úUadu 0 
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Rozhodnutí o pUijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole pUijímacího Uízení 18 
Rozhodnutí o nepUijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole pUijímacího Uízení 0 
Rozhodnutí o pUijetí do vyššího ročníku 11 
Rozhodnutí o nepUijetí do vyššího ročníku 0 

 

4.3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném pUijetí 

Na SPŠT studují pouze žáci po ukončení povinné školní docházky na základní škole. K zápisu 
k povinné školní docházce se tedy nikdo nehlásí. 

4.4. Údaje o rozhodnutí vydaných Ueditelem školy 
 
Rozhodnutí vydaná Ueditelem školy 

 Počet 
 

  Rozhodnutí: počet 
o pUestupu do jiné SŠ 16 
o zmEnE oboru vzdElání 5 
o pUerušení vzdElávání 3 
o opakování ročníku 24 
o pUeUazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o podmínEném vyloučení podle § 31 ŠZ 16 
o vyloučení podle § 31 ŠZ 2 
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdElání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 
o povolení individuálního vzdElávání žáka 9 
o zrušení povolení individuálního vzdElávání žáka 0 
o odkladu povinné školní docházky 0 
o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 
Celkem 75 

 
PUestupy z jiných stUedních škol, v pUípadE jiných obor], jsou realizovány pouze za pUedpokladu 
vykonání pUíslušných rozdílových zkoušek, které stanoví Ueditel školy v součinnosti s metodickými 
komisemi. 
Počet zmEn oboru vzdElávání je zapUíčinEn pUestupem z maturitního oboru na obor učební. 
D]vodem je nezvládnutí požadavk] pUi studiu maturitních obor]. Vzhledem k tomu je možnost 
prostupnosti v rámci školy velmi potUebná a pro žáky i jejich rodiče vyhovující.  
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5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdElávání podle cíl] stanovených vzdElávacími programy 

5.1. Údaje o výsledcích závErečných a maturitních zkoušek 
 

ÚspEšnost žák] pUi závErečných zkouškách 
      počet 

        

         zkoušky v Uádném Ějarnímě termínu bez 
opravných zkoušek 

zkoušky v náhradním termínu bez opravných 
zkoušek 

opravné zkoušky 

počet žák], kt. 
konali zkoušku 

počet žák], 
kteUí prospEli 

počet žák], kt. 
neprospEli 

počet žák], kt. 
konali zkoušku 

počet žák], 
kteUí prospEli 

počet žák], kt. 
neprospEli 

počet žák], 
kt. konali 

zkoušku 

počet žák], 
kteUí prospEli 

počet žák], kt. 
neprospEli 

29 18 11 4 2 2 11 7 4 

         

         ÚspEšnost žák] pUi maturitních zkouškách - počet 
     zkoušky v jarním zkušebním období bez 

opravných zkoušek 
zkoušky v podzimním zkušebním období bez 

opravných zkoušek 
opravné zkoušky v jarním i podzimním 

zkušebním období 

počet žák], kt. 
konali zkoušku 

počet žák], 
kteUí prospEli 

počet žák], kt. 
neprospEli 

počet žák], kt. 
konali zkoušku 

počet žák], 
kteUí prospEli 

počet žák], kt. 
neprospEli 

počet žák], 
kt. konali 

zkoušku 

počet žák], 
kteUí prospEli 

počet žák], kt. 
neprospEli 

12 9 3 7 0 7 7 2 5 

         

         ÚspEšnost žák] pUi absolutoriu - počet 
      zkoušky v Uádném termínu bez opravných 

zkoušek 
zkoušky v náhradním termínu bez opravných 

zkoušek 
opravné zkoušky 

počet žák], kt. 
konali zkoušku 

počet žák], 
kteUí prospEli 

počet žák], kt. 
neprospEli 

počet žák], kt. 
konali zkoušku 

počet žák], 
kteUí prospEli 

počet žák], kt. 
neprospEli 

počet žák], 
kt. konali 

zkoušku 

počet žák], 
kteUí prospEli 

počet žák], kt. 
neprospEli 

0 0 0 0 0 0  0 0  0  
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5.2. Údaje o výchovných opatUeních 
 

Výchovná opatUení 
  počet 
  

   
 

1. pololetí 2. pololetí 
pochvala tUídního učitele 58 43 
pochvala učitele odbor. 
výcviku 

6 3 

pochvala Ueditele školy 1 5 
jiná ocenEní 0 0 
napomenutí 110 124 
d]tka tUídního učitele 73 87 
d]tka učitele odbor. výcviku 0 0 
d]tka Ueditele školy 27 17 
sníž. známka  z chování 4 4 
 

NepUíznivá čísla počtu výchovných opatUení (NTU, DTU, DTŠ) jsou i nadále zp]sobována 
pUevážnE problémy s vysokou absencí žák] studujících obory zakončené výučním listem. ÚroveO 
žák] pUijímaných do tEchto učebních obor] se ale nepatrnE zvyšuje, soubEžnE se zvyšujícím se 
počtem zájemc] o studium tEchto obor]. Oproti pUedcházejícímu školnímu roku došlo 
k významnému poklesu počtu snížených známek z chování (z 64 na Ř) počty ostatních výchovných 
opatUení z]stávají obdobné.  

5.3. PUehled prospEchu žák] 
 
ProspEch žák] 

  počet 
  

   
 

1. pololetí 2. pololetí 
prospEl s vyznamenáním 6 5 
prospEl 193 235 
neprospEl 65 53 
nehodnocen 66 37 

 
ProspEch žák] pUímo souvisí s vysokou absencí. Tada žák] z tohoto d]vodu neprospívá, nebo je 
nehodnocena. Procento úspEšnosti žák] se ale podaUilo částečnE zvýšit. 

5.4. UplatnEní absolvent] 
Počet absolvent] maturitního studia uplatOujících se v dalším studiu na vysoké škole klesá s počtem 
úspEšnosti u maturitních zkoušek. Absolventi všech technických obor] vyučovaných školou nemají 
témEU žádný problém s uplatnEním na trhu práce. K červnu roku 2017 bylo mizivé procento 
nezamEstnaných absolvent] registrovaných na ÚP v Jablonci nad Nisou.  
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6. Údaje o poskytování dalšího vzdElávání v rámci celoživotního učení 

6.1. PUehled program] dalšího vzdElávání realizovaných školou 
 

DoplOující informace 
  

   
 

rok 2015 rok 2016 

Počet vytvoUených školních vzdElávacích program] pro stUední vzdElávání 0 0 
Počet inovovaných školních vzdElávacích program] pro stUední vzdElávání 4 10 

 

Počet vzdElávacích program] tvoUících nabídku dalšího vzdElávání v roce 2016 12 
 
 

6.2. DoplOující informace 
 
Akreditované dílčí kvalifikace škola nemá. 

PUehled program] dalšího vzdElávání 2016/2017 

       NETÝKÁ SE KURZ¥, KTERÝCH SE ÚČůSTNÍ PRůCOVNÍCI ŠKOLY V RÁMCI SVÉHO VZDDLÁVÁVÁNÍ, POUZE V PTÍPůDD, ŽE BY JE REůLIZOVůLů SůMů ŠKOLů PRO SVÉ ZůMDSTNůNCE ! 
 

název programu smEr (výbEr z nabídky) druh (výbEr z nabídky) akreditace rozsah 
forma 

studia 

zp]sob 
ukončení 

počet 
účastník] 

počet 
absolvent] 

Obsluha NC a CNC 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ano 300 denní certifikát 0 0 

Základy strojírenských prací 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát 14 14 

Základy obsluhy PC 7-všeobecnE vzdElávací A-rekvalifikační kurz ne 50 denní certifikát 0 0 

SeUizovač vstUikovacích lis] 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 230 denní certifikát 0 0 

Práce s PC, programování 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 40 denní certifikát 0 0 

Základy strojního programování CNC  6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 40 denní certifikát 0 0 

Úvod do strojírenství 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 60 denní certifikát 0 0 

Základy pneumatiky 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 16 denní certifikát 90 90 

Základy ovládání PC 7-všeobecnE vzdElávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát 0 0 

Textový editor MS WORD 7-všeobecnE vzdElávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát 6 6 

Internet 7-všeobecnE vzdElávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát 6 6 

MS EXCEL - tabulkový procesor 7-všeobecnE vzdElávací A-rekvalifikační kurz ne 20 denní certifikát 6 6 

Broušení na rovinných bruskách 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ne 60 denní certifikát 0 0 

ElektrikáU slabo-silnoproud 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz       
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7. Údaje o zapojení do projekt] 

7.1. Zapojení do mezinárodních program] ĚnapU. Erasmus+ě, spolupráce se zahraničními školami 
 

Škola nebyla dosud zapojena v žádném z program] Erasmus+. 
Po zrušení (v rámci optimalizace škol) partnerské školy ve Schwerinu v SRN se bohužel pUes r]zné pokusy nepodaUilo nEkolik let zajistit 
žádného partnera provozující srovnatelné technické vzdElávání. Dne 2Ř. Ř. 2015 byla podepsána partnerská smlouva o spolupráci s technickou 
školou v Polsku. Dalším cílem bude navázání podobné spolupráce v SRN. 

7.2. Zapojení do rozvojových program] MŠMT 
 

Škola byla zapojena do Rozvojového programu na podporu odborného vzdElávání víceoborových tUíd, zvýšení tarifních plat] nepedagogických 
pracovník] a zvýšení tarifních plat] učitel]. 

7.3. PUedložené a školou realizované projekty financované z jiných veUejných zdroj], ze strukturálních fond] EU ĚpUíjemce, partnerě 
Škola se aktivnE účastní výzev projekt] OP VK i ROP (IROP). PUehled je uveden v následující tabulce: 
Název projektu Dotační titul PUíjemce / partner Získané prostUedky 
V realizaci:       
Vybavení tElocvičny Dotační program Libereckého kraje PUíjemce 18 000,00 Kč 
V dobE udržitelnosti:       
Rekonstrukce dílen a ElektrolaboratoU SPŠT ROP NUTS II Severovýchod - ROP 4.2 Partner 4 717 845,00 Kč 
Podpora pUírodovEdného a technického vzdElávání v Libereckém 
kraji - TechUp OP VK Partner 1 658 060,00 Kč 

ZavádEní moderních vyučovacích metod a rozvoj technických 
kompetencí na stUedních školách a gymnáziích Libereckého kraje ESF OP VK CZ Partner 

1 x interaktivní tabule   1 x 
notebook 

Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT OP VK PUíjemce 905 404,56 Kč 
Zlepšení tepelnE technických vlastností obvodových konstrukcí 
budovy SPŠT Jablonec nad Nisou, Belgická ROP NUTS II Severovýchod - ROP 4.2 Partner 5 386 391,- Kč 

Ukončené:       
VzdElávání dotykem OP VK Partner 775 024,00 Kč 
Jazyky na SPŠT OP VK Partner 673 685 Kč 
Komunikace v cizím jazyce OP VK Partner 430 040 Kč 
Firmičky OP VK Partner 82 000,00 Kč 
UNIV 2, UNIV 3 OP VK Partner 0,- Kč 
Projekt Enersol 2011 OP ŽP Partner 0,- Kč 
Projekt IQ Industry ESF OP VK CZ Partner 0,- Kč 
Hodnocení kvality vzdElávání v Libereckém kraji“ (ZavádEní 
standard] kvality) ESF OP VK CZ Partner 0,- Kč 

Efektivní škola OP VK Partner 20 900,00 Kč 

Vybavení učebny pro výuku tepelného zpracování kov] a slitin ROP NUTS II Severovýchod - ROP 4.2 PUíjemce 2 348 123,- Kč 

Zlepšení vybavení pro praktickou výuku žák] SPŠT ROP NUTS II Severovýchod - ROP 4.3 PUíjemce 4 802 548,- Kč 
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8. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 
 
Škola spolupracuje dlouhodobE s mnoha sociálními partnery regionu, kteUí mají vztah k obsah]m 
všech vzdElávacích program], ke zkvalitnEní výstupu vzdElávacího procesu a k uplatnEní 
absolvent]. KromE níže jmenovaných organizací spolupracuje škola s mnoha firmami regionu  
a také s podnikateli – fyzickými osobami, u kterých jsou na odborném výcviku všichni žáci 3. 
ročník] obor] vzdElání s výučním listem. Žádný žák tUetích ročník] nez]stává na odborném 
výcviku ve škole.  
PUehled sociálních partner] školy: 

8.1. ÚUad práce v Jablonci nad Nisou 
 
ÚUad práce v Jablonci nad Nisou (ÚP Jbc.) spolupracuje se školou dlouhodobE. Teditel školy byl 
členem Poradního sboru ÚP v Jablonci nad Nisou a spolupráce byla na vysoké úrovni.  
Na základE získaných informací reaguje škola na požadavky zamEstnavatel] v pUípravE žák] 
a nabízí vzdElávací kurzy pro veUejnost. V rámci náboru škola respektovala požadavky trhu práce 
v regionu a nabídku nedostatkových profesí. SoustUedila se pUedevším na nabídku učebních obor]:  
NástrojaU, Strojní mechanik (Zámečník), ObrábEč kov], ElektrikáU (Slaboproud), ElektrikáU -
silnoproud a maturitních obor] Strojírenství, Elektrotechnika (Mechatronika), Mechanik seUizovač 
(CNC stroj]). 
Teditel školy se pravidelnE účastnil semináU] organizovaných ÚP Jbc. pro výchovné poradce 
základních škol a firmy. 

8.2. HospodáUská komora a firmy regionu 
 

HospodáUská komora v čele s Ing. Oskarem Mužíčkem spolupracuje se školou již pUes deset let.  
Teditel školy se pravidelnE účastnil setkání s podnikateli a pUedstaviteli ČR. 
Počty firem, které samy aktivnE požadují umístEní žák] školy na realizace odborného výcviku 
v jejich provozech, každoročnE nar]stají. Firmám stále více chybí technicky vzdElaní pracovníci  
a takto si podchytí a vychovají potenciální zamEstnance. Všichni žáci tUetích ročník] učebních 
obor] bez výjimky vykonávají odborný výcvik ve firmách, kde získají více zkušeností 
s uplatnEním svých profesí na trhu práce. 
PUínosem pro kvalitu výuky byly nadále exkurze žák] a pokračující stáže pedagog], napU. Denso, 
TRW Automotive, ABB, Jablonecká nástrojárna, TI Automotive, Nerrox, Preciosa, Preciosa 
Ornela, Malina Safety, Seco GROUP a. s. Jičín, Magna Bohemia Liberec, Teneo a mnoho dalších. 

 
8.3. Další d]ležité skupiny sociálních partner] 

Asociace stUedních pr]myslových škol 
Sdružení učOovských zaUízení (SUZ) 
Cech KOVO 
Sdružení odborných škol ČR provozujících autoškolu 
Rodiče a zákonní zástupci žák] 
VeUejnost 
Pakt zamEstnanosti 
 

Odbory ve škole nepracují, pro nezájem ze stran zamEstnanc] je poslední tUi členky v kvEtnu 2012 
zrušily. 
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9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veUejnosti 
9.1. Výsledky soutEží a pUehlídek 
 

SPORTOVNÍ  AKTIVITY  a  SOUTDŽE   ve školním roce 2016 – 2017 
 
05. – 07. 09. Seznamovací kurz 1. ročník – Hrádek nad Nisou 
14. 09.  Corny atletika – Pohár družstev,  2 x 1. místo, 1 x- 2. místo, 2 x 3. místo jednotlivci,  
                        družstvo celkovE 2. místo na okrese 
27. 09.   Corny atletika – Pohár družstev, 2 x 1. místo, 1 x 2. místo, družstvo obsadilo  
                        6. místo v kraji 
07. 11.  SŠH florbal okresní kolo – mEstská hala – celkovE 4. místo 
11. 10.  Turnaj  J. Masopusta  v kopané – vítEzové  okresu i 1. místo ve skupinE  
24. 11.  SŠH v odbíjené okresní kolo – mEstská hala  Tanvald - 4. místo  
22. 12.  vánoční mezitUídní turnaj v kopané, florbalu, odbíjené 
25. 01.  G 2 Florbal Challenge – turnaj florbalového svazu – 4. místo v krajském finále 
30. 01.  T  Profi – 4. místo 
01. 02.  Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo 
09. 03.  Automechanik Junior, regionální kolo, Ř. místo 
23. 03.  AVAMET – úspEšný Uešitel 
31. 03.  Matematická soutEž  – celostátní kolo 
06. 04.  SŠH košíková okresní kolo – MEstská hala – celkovE 3. místo 
26. 04.  SŠH kopaná – krajské kolo v Liberci - 3. místo 
05. – 09. 06.  SportovnE turistický kurz 2. ročník] – Staré Splavy  
10. 06.  DMCZ Technical Skills Competetition – 3. místo 
 

9.2. ZavádEní nových metod výuky a vzdElávání 
  
 Využíváme v rozšíUené míUe komponenty PC pro práci v INF dle inovovaných ŠVP. 
 Zavádíme inkluzívní metody do výuky v rámci evaluace obor] podle nových ŠVP -  pro 

všeobecné pUedmEty CJL, MAT, EKO, OBN, DEJ, RET. 
 ZaUazujeme nové komponenty ŽP pUedevším v pUedmEtech s pUírodovEdným zamEUením  - 

formou vycházek, exkurzí, pUednášek – výchova k ŽP, estetice aj. 
 V rámci výuky využíváme ve všech oborech interaktivní tabule pro názorné vyučování žák]. 
 V rámci projektu „Zvýšení kvality vzdElávání na SPŠT“ využíváme učiteli vytvoUené Digitální 

učební materiály (DUMy). 
 Využíváme informační systém Škola OnLine pro zveUejOování informací o studiu a docházce, 

zveUejOujeme tam též výukové texty a informace k domácí pUípravE. 
 Využíváme moderního vybavení učebny tepelného zpracování kov] a slitin, získaného v rámci 

projektu ROP 4.2 NUTS II spolufinancovaného ESF a z rozpočtu ČR (prostUednictvím LK). 
 Využíváme Rekonstruované dílny a novou ElektrolaboratoU z projektu ROP 4.2 NUTS II 

spolufinancovaného ESF a z rozpočtu ČR (prostUednictvím LK). 
 UplatOujeme výpočetní techniku také ve výuce Učební praxe a Odborného výcviku                    

v učebních i maturitních oborech. 
 Využíváme pUeklady odborných text] do cizích jazyk] (ANJ a NEJ) pUi výuce. 
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9.3. DoplOková činnost 
 

Vedle své hlavní činnosti škola vyvíjí podnikatelské aktivity, které realizuje formou doplOkové 
činnosti. Tuto činnost škola provozuje za účelem komerčního využití odborného pracovního 
potenciálu, prostor a vybavení. Na jednotlivé činnosti živnostenský úUad vydal živnostenské listy. 
BEhem školního rolu požádala škola o rozšíUení doplOkové činnosti v oblasti oprav osobních 
automobil]. 

 

 Škola provozuje vlastní Autoškolu, která pUipravuje k Uidičským zkouškám jednak žáky 
učebního oboru Mechanik opraváU motorových vozidel, ale i zájemce z Uad ostatních žák] 
školy a veUejnosti. 

 V rámci realitní činnosti škola pronajímá nevyužité prostory, máme uzavUeno nEkolik smluv na 
pronájem jídelny, tElocvičny a učeben. 

 V školním roce 2016/2017 byly realizovány drobné zámečnické zakázky, na kterých se 
podíleli produktivní prací naši žáci. 

 BEhem školního roku probEhlo nEkolik školení „Pneumatiky“ pro okolní firmy. 
 

DoplOková činnost pUináší škole určitý zisk, který je možno použít k dalšímu rozvoji školy. 

9.4. Vlastní prezentace školy, akademie 
 

Škola prezentuje trvale své výsledky: 
 

 na webových stránkách školy 
 na vzdElávacích burzách AMOS a EDUCA 
 na školních letácích 
 na billboardech u nEkterých organizací 
 pUi dnech otevUených dveUí 
 pUi projektových dnech pro ZŠ (udržitelnost TechUp) 
 pUi pravidelných kroužcích pro žáky ZŠ (udržitelnost TechUp) 
 pUi metodických setkáních (udržitelnost TechUp) 
 pUi osobních návštEvách základních škol 
 pUi spolupráci s žáky a rodiči 

 

10. Údaje o poradenských službách 

10.1. Zpráva výchovného poradce 

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti výchovné poradkynE: 

 Poskytuje individuální poradenství žák]m a jejich rodič]m/zákonným zástupc]m v pUípadE 
vzniku vzdElávacích či výchovných problém], popU. i osobní potíže zasahující do vzdElávacího 
procesu, a poskytuje kariérové poradenství. To vše dle potUeby a aktuálnE po celý rok. 

 Spolupracuje s tUídními učiteli pUi vyhledávání a sledování problematických žák], vEnuje 
zvýšenou pozornost žák]m s problémovým vývojem a rizikovým chováním. 

 Poskytuje poradenství pedagogickým pracovník]m v souvislosti se vzdElávacími  
a výchovnými problémy žák]. 

 Pomáhá pUi Uešení konfliktních situací ve škole (mezi žáky, mezi učiteli a žáky, popU. mezi 
rodiči/zákonnými zástupci žák] a učiteli).  
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 Vede a archivuje dokumentaci vyšetUení žák] z pedagogicko-psychologických poraden, 
speciálnE-pedagogických center, psychologických poraden a jiných zdravotnických zaUízení.  

 IndividuálnE konzultuje s vedením školy, s pedagogy i učiteli odborného výcviku aktuální 
okolnosti související s výchovnE vzdElávacím procesem. 

 Kontaktuje rodiče/zákonné zástupce žák] pUi Uešení výchovných a vzdElávacích problém] žák] 
a účastní se sch]zek s nimi. 

 Vyhledává, udržuje kontakt a komunikuje se žáky se speciálními vzdElávacími potUebami  
a jejich rodiči/zákonnými zástupci, navrhuje opatUení na zlepšení postavení žák] ve škole. 

 Spolupracuje s metodikem prevence pUi sledování a odhalování projev] zneužívání 
návykových látek a ostatních sociálnE patologických jev] (šikana, gamblerství, vandalismus, 
rasismus, kriminalita, atd.), navrhuje nápravná opatUení. 

 PUipravuje a pravidelnE aktualizuje nástEnku ve 3. patUe školy. 
 Spolupracuje se školskými poradenskými zaUízeními (PPP Jablonec nad Nisou, PPP Liberec, 

SPC Liberec, SPC Turnov, atd.), s orgány státní správy, s orgány péče o dítE, sociálním 
kurátorem (MÚ Turnov, MÚ Tanvald) a dalšími potUebnými institucemi, zejména v oblasti 
sociálních služeb, zdravotnictví, Policie ČR atp. 

 PoUizuje a archivuje dokumentaci související s žáky školy v souladu se zákonem 101/2000 Sb., 
o ochranE osobních údaj] a o zmEnE nEkterých zákon]. 

 Sleduje zmEny v právních pUedpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství.  
 RozšiUuje si znalosti dalším vzdEláváním v oblasti výchovných trend], informuje o nich ostatní 

pedagogické pracovníky. 
 

PlnEní plánu konkrétní činnosti ve školním roce 2016/2017 
 

1. Aktivní účast na harmonizačním pobytu prvních ročník] (mimo budovu školy). v rekreačním 
kempu v Kristýna (tUídy M1A, M1B, M1C). 

2. Účast na výstavách AMOS v Jablonci nad Nisou a EDUCA v Liberci. 
3. Účast na tUídních sch]zkách SPŠT, včetnE sch]zky rodič] žák] 1. ročník]. 
4. Účast na tUídních sch]zkách nEkterých ZŠ (informace rodič]m o studiu na SPŠT). 
5. Kariérové poradenství pro žáky 4. ročník] – včetnE aktualizace nástEnky, informace o studiu 

na vysokých školách, časopisy Kam pomaturitnE, Dny otevUených dveUí na VŠ atd. 
6. Individuální pohovory s žáky se vzdElávacími problémy, speciálními vzdElávacími potUebami, 

s vysokou absencí či pUi kázeOském pUestupku – spolupráce s tUídními učiteli uvedených žák]  
a ostatními učiteli. 

7. Pomoc vyučujícím pUi Uešení neprospEchu nebo jiných kázeOských problém]. 
8. Účast na pUednáškách a sch]zkách výchovných poradc] poUádaných PPP v Jablonci nad Nisou. 
9. Evidence záznam] individuálních pohovor] a výchovných komisí se žáky a rodiči/zákonnými 

zástupci „problémových“ žák]. 

10.2. Práce se žáky se speciálními vzdElávacími potUebami a žáky mimoUádnE nadanými 
 

Ve školním roce 2016/17 studovalo na naší škole ve studijních oborech 19 a v učebních oborech 
12 žák] se speciálními vzdElávacími potUebami. U všech žák] byla PPP či SPC diagnostikována 
SPU, SPCH nebo jiná závažná zdravotní postižení. Jednotliví vyučující byli s problémy tEchto 
žák] seznámeni. Vyučující respektovali Vyhlášku č. 27/2016 Uešící vzdElávání žák] se 
specifickými potUebami a individuální pUístup k jednotlivým žák]m podle pUedchozí vzájemné 
dohody. Žák]m byly doporučeny konzultace v konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících. 
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SPU u jednoho z tEchto žák] a tEžké sluchové postižení u dvou žák] vyžadovaly vypracování 
individuálního vzdElávacího plánu. U tUech žák] byly na základE doporučení  PPP/SPC 
realizovány pedagogické intervence.  
Do prvního ročníku čtyUletého studijního oboru byli pUijati tUi žáci s tEžkým sluchovým 
postižením. V dané tUídE byl upraven počet žák] na 20 a ve tUídE p]sobili tlumočníci znakového 
jazyka. MEsíčnE byl ve spolupráci s SPC Liberec vyhodnocován stav výsledk] studia daných žák]. 
ÚspEšné ukončení prvního ročníku výše uvedených žák] je velmi pozitivním jevem.    
 

Ve školním roce 2016/2017 se nevyskytl ve škole žádný mimoUádnE nadaný žák, který by 
požadoval speciální pUístup z hlediska talentu. 

10.3. ZajištEní speciální péče 
 

Pro konání společné části maturitní zkoušky byli tUi žáci zaUazeni do SPU/SPCH – PUP 1. 
BEhem školního roku bylo vedeno 51 individuálních pohovor] Uešících specifické poruchy učení, 
uzp]sobení podmínek konání maturitní zkoušky, vysokou absenci, vzdElávací problémy apod. 
Dále bylo vedeno 27 výchovných komisí se žáky s výchovnými a vzdElávacími problémy. 
 

10.4. Vyhodnocení plánu prevence 
 
Prevence sociálnE-patologických jev] žák] probíhá na základE zpracovaného Minimálního 
preventivního programu, který se zamEUuje pUedevším na tyto oblasti prevence: drogová závislost, 
alkoholismus a kouUení, HIV a AIDS, zdravý životní styl, kriminalita a delikvence, virtuální drogy 
(televize, počítače, video), patologické hráčství, záškoláctví, šikana, vandalismus, intolerance, 
rasismus.  
Škola spolupracuje s mnoha odbornými a úUedními institucemi - Studentská rada, Pedagogicko-
psychologická poradna v Jablonci nad Nisou, Preventivní centrum Maják v Liberci, Krajská 
hygienická stanice, Odbor sociálnE právní ochrany dEtí, OddElení dávek sociální péče, Policie ČR, 
MEstská policie, K-centrum Liberec, Poradna pro manželství, rodinu a závislosti a Občanská 
poradna. 
Plán prevence je každoročnE rozšiUován na základE získaných poznatk] z problematiky a ze 
spolupráce s žáky. PoUádáme pUednášky, semináUe pro žáky i zájemce ze strany rodič], promítáme 
instruktážní filmy. Zveme v rámci prevence do školy policii se psy a organizujeme exkurze do 
VEznice v Rýnovicích. 

10.5. Zpráva metodika prevence 
 

Minimální preventivní program smEUuje škola hlavnE k pUedcházení a zamezení vzniku 
nežádoucího a rizikového chování žák]. Poskytujeme pUevážnE primární prevenci, kterou 
rozumíme veškeré aktivity realizované s cílem pUedejít problém]m a následk]m rizikového 
chování. NejvEtší d]raz klademe na spolupráci školy s rodiči žák]. Problematiku prevence 
začleOujeme také do výuky pUedmEt], jako je TEV, OBN, OBZ, DEJ, PRM. 
V oblasti prevence sekundární provádíme screening a pokoušíme se zajistit včasnou intervenci. 
V pUípadE, držení, pUechovávání, požití nebo distribuci drog v objektu školy m]že následovat 
okamžité vyloučení ze studia.  
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10.6. Údaje o prevenci sociálnE-patologických jev] Ěagrese, šikana, kyberšikana, násilí, 
gambling, poruchy pUíjmu potravy, negativní p]sobení sekt, sexuální rizikové 
chování, drogová problematika, záškoláctví apod.ě 

 

Problematika je popsána podrobnEji v bodech 10.1., 10.4. a 10.5. V tomto školním roce 
neprobEhlo žádné testování na podezUení z intoxikace na OPL. VEtšina výchovných opatUení byla 
udElena za neomluvené hodiny a porušování školního Uádu. 
 

10.7. Odborná pomoc v oblasti práce s dEtmi a mládeží ve volném čase 
 

Škola organizuje mimoškolní aktivity a nabízí aktivity organizované jinými institucemi, které 
školám pomáhají. Zájem žák] o volnočasové aktivity je velmi malý. Výjimkou je Vánoční turnaj, 
kdy žáci mezitUídnE soutEží ve volejbale, florbale a fotbale. VítEzné volejbalové mužstvo žák] se 
na závEr utkává s týmem učitel] školy. Turnaj se stal již tradicí.   
PUehled akcí a aktivit konaných pUi škole a organizovaných školou: 

 vzdElávací exkurze a besedy 
 sportovní soutEže, turnaje ve fotbale a volejbale, závody v plavání, vánoční sportovní den  
 poznávací zájezdy do zemí cílových jazyk]  
 vEdomostní soutEže a dovednostní soutEže  
 maturitní plesy a stužkovací večírky  
 filmová a divadelní pUedstavení  
 zap]jčování žákovských abonentek do MEstského divadla  
 volné vstupenky na utkání fotbalového týmu FK Jablonec 
 zájmové kroužky 
 tematické exkurze 
 sportovní kurzy  
 seznamovací kurzy  
 účast na výstavách AMOS a EDUCA  
 podíl žák] na dnech otevUených dveUí  
 Kulatý st]l s regionálními firmami     

 
Škola informuje žáky též o aktivitách a činnostech místních kulturních a sportovních zaUízení 
(MEstská knihovna, Muzeum skla a bižuterie, Severočeské muzeum, Galerie Belveder, Univerzitní 
galerie, MEstská hala, Lehkoatletická hala a stadion StUelnice, apod.) 
 

11. Údaje o Uízení školy 

11.1. Realizace hlavních úkol] stanovených školou pro školní rok 2016/2017 
 
V oblasti Uízení pokračuje škola v pUípravE systému Uízení v duchu normy ISO 9001 zahájeného 
v rámci projektu „Hodnocení kvality vzdElávání v Libereckém kraji“. VytvoUena je Mapa proces]. 
Jednotlivé procesy jsou pr]bEžnE aktualizovány a doplOovány. Pokračuje aktualizace  
a sjednocování formuláU], Uád] a dokument]. 

Ve škole se osvEdčil systém kmenových učeben pro všechny tUídy. Každá tUída svou vlastní 
kmenovou učebnu. TUídní učitelé si na tUídy spolu s žáky dohlížejí a zamykají si je. Každá tUída je 
vybavena prezentační technikou. 15 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi. Výzdobu tUíd si 
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určují ve spolupráci s tUídním učitelem sami žáci. K zmEnE učebny dochází pUi výuce odborných 
pUedmEt] a cizího jazyka. 
Počet žák] na začátku školního roku se oproti roku pUedcházejícímu zvýšil o 36 žák]. Zvýšený 
zájem o technické obory se projevil otevUením tUí prvních ročník] obor] vzdElání s maturitní 
zkouškou a tUí prvních ročník] obor] vzdElání s výučním listem. OpEt se podaUilo otevUít skupinu 
oboru Mechanik seUizovač. Všichni žáci pUijatí do maturitních obor] prošli pUijímacími zkouškami. 
Bohužel se opEt nepodaUilo pro mizivý zájem otevUít obor Mechanik elektrotechnik. DlouhodobE 
trvajícím problémem je i nezájem o nástavbový obor. 
Z hlediska investic byl splnEn úkol kompletní rekonstrukce osobního výtahu ve výšce 740 600 Kč. 
Dále byla dokončena rekonstrukce toalet ve výši 2 339 500 Kč. Pro zkvalitnEní prostUedí ve 
tUídách byly ve dvou učebnách opraveny podlahy v cenE 77 000 Kč a provedena oprava 
a vymalování 3. patra. Vzhledem o opravE stoupaček jsme realizovali opravu bezbariérové toalety 
v pUízemí.  
Budova školy je po doplnEní potUebných technických zaUízení kompletnE pokryta wifi pUipojením. 
Součástí modernizace materiálnE technického vybavení byl nákup robotické ruky od firmy ABB. 
Dlouhodobý pronájem robota od firmy TENEO vytvoUil podmínky pro postupné vybudování 
odborné učebny pro robotiku. Pro zlepšení technického vybavení v autodílnE byly získány 
automobily FABIA A OCTAVIA.  

Vzhledem k platnosti Vyhlášky č. 27/2016 byly bEhem školního roku aktualizovány všechny 
školní vzdElávací programy, do kterých byly implementování požadavky pro žáky se speciálními 
vzdElávacími potUebami. Všechny školní vzdElávací programy byly projednány a odsouhlaseny na 
jednání Školské rady v srpnu 2017.  

BEhem 2. pololetí byla provedena evaluace školy. Cílem bylo získat relevantní stávající informace 
o stavu školy. Účastníky dotazníkového šetUení byli žáci, zákonní zástupci, pedagogové  
i nepedagogové. 
 

                                            zrekonstruovaný osobní výtah                                              
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     zrekonstruované sociální zUízení v části budovy A 
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11.2. Spolupráce se školskou radou, rodiči, odborovými organizacemi, jinými školami 
 

Školská rada i ve školním roce 2016/2017 pracovala dle svého plánu a v souladu se školským 
zákonem. Školská rada svolaná v Uíjnu 2016 schválila výroční zprávu a v srpnu 2017 inovované 
školní vzdElávací programy. 
S rodiči je škola ve spojení prostUednictvím informačního systému Škola Online, pomocí telefon]   
a email]. D]ležité informace zveUejOuje škola na školním webu. Dvakrát ročnE poUádá tUídní 
sch]zky s rodiči a nabízí možnost individuálních návštEv kdykoliv po dohodE. 
Se stUedními školami Libereckého kraje spolupracuje škola pr]bEžnE podle potUeb a specializace. 
Se základními školami spolupracujeme v rámci udržitelnosti projektu TechUp (projektové dny, 
metodická setkání). 

11.3. Systém managementu kvality ĚISO, EFGQM, CAF, …ě 
ZámEr pUipravit školu pro hodnocení managementu kvality je popsán výše v bodE 11.1. Škola 
pokračuje v pUípravE na možnost certifikace ISO ř001 (kompletizace formuláU] hlavních, 
podp]rných a Uídících proces]). 
 

12. Údaje o dalších zámErech školy, zhodnocení, závEr 

12.1. PUedpokládaný vývoj Ědopady demografického vývoje, zmEny ve struktuUe vzdElávací 
nabídkyě 

 

Dopady demografického vývoje postihovaly určitým zp]sobem všechny odborné školy. 
V posledních dvou letech ale dochází postupnE k mírnému nár]stu pUijímaných žák] do 1. ročník]. 
Svoji d]ležitou roli má i obecné deklarování potUeby technicky vzdElaných lidí. Propagace 
technického vzdElání se tedy odráží i na počtu pUijímaných žák]. Nár]st není stále dostačující, ale 
znamená pro školu další nadEji na stabilizaci. NicménE je tUeba vzít do úvahy, že kvalita uchazeč] 
o vzdElávání na technické škole má spíše klesající tendenci. 
V oblasti zmEny struktury vzdElávací nabídky neplánuje škola žádné zmEny. Praxí bylo potvrzeno, 
že stabilní oborová nabídka je nejpUínosnEjší. Jako zásadní zmEna v souladu s požadavky firem byl 
v 1. ročníku učebních obor], kromE oboru ElektrikáU (silnoproud), vyučován tzv. sdružený 
odborný výcvik. Všichni žáci daných obor] prošli postupnE 6 základními pracovišti tak, aby 2. 
ročníku mohli navázat na své odborné zamEUením. Zaznamenáváme bohužel pUetrvávající nezájem 
uchazeč] o perspektivní obor Mechanik elektrotechnik. Pro pUíští školní rok se pokusíme obor 
zatraktivnit úpravou Školního vzdElávacího programu zamEUením na robotiku. V letos zahájeném 
školním roce 2016/2017 se opEt nepodaUilo zahájit studium v 1. ročníku odborné nástavby oboru 
Mechanik seUizovač (CNC stroj]) ani v jedné z forem vzdElávání (denní, dálková). 
 
Dále plánujeme: 
 ve spolupráci se zUizovatelem posílit zájem veUejnosti, pUedevším žák] osmých a devátých tUíd  

o studium technických obor] 
 prohloubit spolupráci se základními školami regionu 
 prohloubit spolupráci s rodiči 
 pilotovat program L0+H 
 snížit míru absence a to pUevážnE u žák] učebních obor] 
 zlepšit výsledky vzdElávání 
 omladit pedagogický sbor 
 rozšíUit nabídku pro celoživotní vzdElávání o další vzdElávací moduly 
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 úspEšnE se účastnit odborných soutEží 
 zpracovat projekt Šablony 
 účastnit se pUíprav na projektu FIRMIČKY 
 využít dalších nabízených projektových možností (bezbariérovost, bezpečnost…) 
 

12.2. Investiční zámEry 
 
 zrekonstruovat nákladní výtah 
 vytvoUit novou učebnu robotiky 
 nákup nových PC pro učebnu SolidWorksu 
 modernizaci strojového vybavení (CNC frézky) 
 upravit venkovní hUištE a bEžeckou dráhu 
 zrekonstruovat svody deš[ové vody ze stUechy 
 zrekonstruovat vchody A a B (schody a zavEtrování vstupu) 
 zrekonstruovat toalety a stoupačky (2. etapa schodištE B) 
 oplotit a zrekultivovat zakoupený pozemek školy 

12.3. Vývojové trendy 
 
 modernizovat školu a zkvalitOovat její vzdElávací funkci v souladu s Dlouhodobým zámErem 

Libereckého kraje v oblasti školství, Bílou knihou rozvoje vzdElanosti v ČR, v návaznosti na 
sedm pilíU] podpory odborného vzdElávání v LK a v návaznosti na požadavky regionálního 
trhu práce 

 naplnit školu kvalitními žáky a zajistit jim moderní a kvalitní výuku 
 i v dalších letech naplOovat alespoO dvE maturitní tUídy v ročníku 
 pružnE reagovat na požadavky zamEstnavatel], úUad] práce a dalších subjekt] 
 smEUovat více k podnik]m nabídku studia pro dospElé v rámci celoživotního vzdElávání 
 aktivnE se dále zapojovat do grantových výzev a projekt] 
 pokračovat v nastavené spolupráci se základními školami a pUípadnE ji rozšiUovat 
 prohloubit spolupráci s TU Liberec a firmami regionu 

 

13. Údaje o výsledcích inspekční kontrol 

13.1. Inspekční zprávy, protokoly a zápisy správních orgán] 
 
Ve školním roce 2016/2017 probEhly na SPŠT následující kontroly: 
 
1) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje: 

Kopie protokolu je pUiložena v pUíloze č. 1. 
2) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

Kopie protokolu je v pUíloze č. 2. 
3) Česká školní inspekce Liberecký inspektorát 

Kopie protokolu je v pUíloze č. 3. 
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14. Základní údaje o hospodaUení školy 
 

Tuto kapitolu považujeme za shodnou s obsahem Zprávy o činnosti organizace za rok 2016, která 
byla projednávána v kvEtnu a červnu 2017. Pokud došlo od projednávání k jejímu pUepracování 
nebo zásadní zmEnE, je nutno dodat novou verzi, v opačném pUípadE budeme mít za to, že z]stává 
v platnosti již projednaná verze a nemusíte ji tudíž znovu pUikládat. 
  
Jednoduchý pUehled o stavu hospodaUení účetní jednotky je v pUíloze č. 4. 
 
PUílohy: 

1. Kopie protokolu z kontroly Krajské hygienické stanice ze dne 23. 06. 2017 

2. Kopie protokolu Hasičského záchranného sboru ze dne 07. 06. 2017 

3. Kopie protokolu České školní inspekce ze dne 23. 06. 2017 

4. Informační údaje o stavu hospodaUení účetní jednotky  

 




































