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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. Jaroslav Vacek, Ing. Jana Košková 
     Ing. Iveta Valentová, Mgr. Martin Kubáč 
     JUDr. Helena Vašková, Vilibald Vítek 
 
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 
 

 Ve školním roce 2017/2018 byly aktuálnE vyučovány následující obory 
 

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 – CNC ČtyUi roky StUední s mat. zkouškou      Denní  

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – robotika 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 2017/201Ř došlo z moci úUední k výmazu nástavbového oboru 23-45-L/51 
Mechanik seUizovač denní i dálkové formy studia ze Školského rejstUíku. D]vodem je, že se 
dlouhodobE nepodaUilo získat potUebný počet uchazeč] pro otevUení tUídy 1. ročníku. StUední 
pr]myslová škola technická má nyní v rejstUíku 10 Školních vzdElávacích program]. Na základE 
poptávky firem jsme inovovali Školní vzdElávací program Mechanik elektrotechnik – robotika a za 
úspEch považujeme otevUení nového 1. ročníku a to po čtyUech letech. Naše škola je zapojena do 
pokusného ovEUování organizace a pr]bEhu modelu vzdElávání umožOujícího dosažení stUedního 
vzdElání s výučním listem a stUedního vzdElání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových 
vzdElávacích program] obor] stUedního vzdElání kategorie stupnE dosaženého vzdElání L a H. Tato 
nabídka ke studiu značnE ovlivnila i atraktivitu obor] Mechanik seUizovač a Mechanik 
elektrotechnik. 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 14 tUíd 
je Ř tUíd dvouoborových a 3 tUídy tUíoborové. Dvouoborové tUídy jsou vytvoUeny v oborech skupin 
H, L a M, tUíoborové pouze ve skupinE obor] H (viz kap. 4.1). Pr]mErná naplnEnost tUíd školy je 
26,7. Skupiny odborných pUedmEt] jsou tvoUeny v pUedmEtech: Učební praxe, Kontrola a mEUení, 
Nekonvenční technologie, Aplikace CAD systém], CNC programování, Informatika. DElení 
v cizích jazycích realizujeme dle zákona. Odborný výcvik dElíme na skupiny dle pravidel BOZP. 
Ve školním roce 2017/2018 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 má pozitivní 
vliv na zvýšený počet stravovaných žák]. 
Vzhledem k horizontální i vertikální prostupností mezi vyučovanými obory se nepatrnE snížil počet 
žák] opouštEjící pUedčasnE vzdElávání. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

3.1. PUehled pedagogických pracovník] 
 

Pr]mErný vEk všech pedagog] školy je 4Ř,48 let. Pr]mErný vEk není dramaticky vysoký, ale 
snahou bude získat nové učitele nižší vEkové kategorie. Zásadním problémem v této oblasti je 
bohužel finanční ohodnocení učitel] odborných pUedmEt]. D]vodem nezájmu odborník] z praxe 
vyučovat je kromE finančního ohodnocení legislativní pUedpoklad DPS a liberálnost systému, který 
upUednostOuje žáka.  
Vzhledem k výuce žák] se speciálními vzdElávacími potUebami (tEžké a stUednE tEžké sluchové 
postižení) je ve škole vytvoUena pozice asistenta pedagoga s tlumočením do znakové Ueči. Tato 
potUeba byla navržena SPC Liberec, celkem se jedná o úvazek 40 hodin týdnE. Pozici zastávají 2 
osoby, z nichž jedna má úvazek 0,ŘŘ a druhá je Uešena DPP do výše daného úvazku. U tEchto žák] 
pak pUíslušní vyučující využívají doporučené pedagogické intervence. ČtvrtletnE probíhá hodnocení 
tEchto žák] pUíslušnými vyučujícími s pracovníkem SPC Liberec. 
 
 

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 1,88 8,00 9,00 13,57 2,27 34,72 
z toho ženy 0,88 2,00 6,00 5,00 0,00 13,88 

 
Odborná kvalifikace pro pUímou pedagogickou činnost (včetnE externist]) 
v pUepočtených úvazcích 

 
   počet                      
(pUepočtení na plnE 

zamEstnané) 

z toho bez odborné 
kvalifikace  

34,72 0 
  

Z toho: počet (fyzický 
počet) 

z toho bez 
kvalifikace 

poradenské služby ve škole *: 3,00 0,00 
výchovný poradce 1,00 0,00 
školní metodik prevence 1,00 0,00 
školní speciální pedagog 1,00 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 
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V rámci projektu Šablony škola od 1. 1. 201Ř p]sobí ve škole speciální pedagog, který doplOuje 
práci výchovného poradce a metodika prevence. Ve školním roce 2017/201Ř zahájil specializační 
studium jeden pedagog pro funkci koordinátora environmentální výchovy.  
Pedagogické vzdElání (DPS) ukončil úspEšnE jeden pedagog odborných pUedmEt] a jeden učitel 
odborného výcviku. Jeden pedagog ukončil na NIVD dvouleté studium pro koordinátory ŠVP. 
Jednomu z pedagog] chybí vzdElání DPS, které je kompenzováno výjimkou 55 let a 20 let praxe.  
 

3.2. PUehled pracovník] domov] mládeže 
 
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 9,83 úvazk] nepedagogických pracovník] na tEchto 
pozicích: 
 

 ekonomka  školník 
 obchodní referentka, sekretáUka  elektro údržbáU 
 personalistka žák] 
 účetní 
 správce PC sítE 

 

 provozní referentka 
 uklízečka 
 vedoucí autodopravy 

 

VEtšina funkcí je kumulovaných. NEkteré práce jsou realizovány formou dohod o práci nebo 
činnosti. Pozice vedoucího autodopravy je zajiš[ována částečným úvazkem pedagogického 
pracovníka. 
 

3.4. ZmEny v pedagogickém sboru 
 
Jak je zUejmé z uvedené tabulky, nejvíce pedagog] je ve vEkové skupinE 51 let až d]chodový vEk. 
Pedagogický sbor lze považovat za stabilizovaný. Od 1. ř. 2017 se pedagogický sbor rozšíUil o 5 
nových pedagog], 2 učitele odborných strojních pUedmEt], 1 učitele odborných elektrotechnických 
pUedmEt] a 2 učitele odborného výcviku. Dva učitelé d]chodového vEku požádali o snížený 
pracovní úvazek. V uvedeném trendu získávání nových pedagog] chceme i nadále pokračovat.  
Ve výbErovém Uízení pro pozice učitele odborných pUedmEt] je však pro uchazeče limitujícím 
faktorem finanční ohodnocení. Žádný absolvent nebyl ve školním roce 2017/2018 novE zamEstnán.  
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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 pedagogové. Jeden učitel odborných strojírenských 
pUedmEt] a jeden učitel odborného výcviku. Zástupce Ueditele pro odborné pUedmEty, odborný 
výcvik a odbornou praxi úspEšnE ukončil dvouleté studium pro koordinátory ŠVP. 
Jeden pedagog zahájil specializační studium pro vykonávání funkce koordinátora EVVO. 
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.  
V rámci projektu Šablony se 12 učitel] účastnilo 24 hodinového vzdElávání DVPP zamEUené na 
inkluzivní vzdElávání. Jeden pedagog absolvoval 24 hodinové DVPP zamEUené na kariérové 
poradenství.  
Každý pedagog vytvoUil na školní rok sv]j plán osobního rozvoje. SplnEní tohoto plánu bylo 
hodnoceno Ueditelem a daným pedagogem v červnu 2018.  

PUehled DVPP 
 

Název školení, semináUe, vzdElávání Počet pedagog] 

Debatování jako vzdElávací metoda 1 

Správní Uád a správní Uízení ve školství - určeno pro SŠ 1 

Workshop GDPR 2 

Workshop pro Ueditele  SŠ -KAP 1 

SemináU CERMAT - MZ + PZ 1 

SemináU pro výchovné poradce 1 

Zvyšování kvality vzdElávání na úrovni školy 1 

Školení na SolidCAM program 2 

RozšíUené školení na Solidworks CAD 2 

Ovládání robota VKR 1 2 

Testování InspIS 2 

RozšíUené školení na SolidCAM program 2 

ZmEny právních pUedpis] od 1.1.201Ř 1 

GDPR - zUizovatel 2 

SemináU k MZ 201Ř 2 

Inteligentní elektroinstalace ABB-free@home 2 

Inkluzivní vzdElávání DVPP 12 

VzdElávací program DVPP pro kariérové poradenství 2 

       2017/2018 
Celkový počet pracovník] 44,55 
Počet pedagogických pracovník] 34,72 
Pr]mErná výše mEsíční mzdy pedagogických pracovník]  35 257,-Kč 
Pr]mErná výše mEsíční mzdy nepedagogických pracovník]  24 568,-Kč 
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PUehled vystudovaných pedagog] k zajištEní MZ 2017   (k 1. 9. 2017)  
v pUepočtených úvazcích    
    
zadavatelé SPUO hodnotitelé komisaU celkem 

10,00 5,00 6,00 2,00 17,00 
 
 
PUehled studujících pedagog] k zajištEní MZ 201Ř ĚdoplnEní SPUOě 
v pUepočtených úvazcích    
    
zadavatelé SPUO hodnotitelé KomisaU celkem 

4,00 6,00 0,00 0,00 10,00 
 

4. Údaje o počtu žák] 
 

Vzhledem k pUedchozímu školnímu roku se počet žák] školy zvýšil cca o 30 žák]. Stav k 30. 9. 
2017 byl 374 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. ÚroveO znalostí žák] ze ZŠ se každoročnE snižuje. U 
uchazeč] nastupujících do obor] skupiny H je čtenáUská a matematická gramotnost na až 
neakceptovatelné úrovni. Celospolečenský trend, kterým je získání maturitní zkoušky má zákonitE 
následný vliv na kvalitu žák] vstupujících do studijních obor]. 
Kvalita výuky byla zajištEna, pUíslušné kompetence a výsledky vzdElávání byly splnEny. Všechny 
stanovené hodiny byly odučeny v souladu se školními vzdElávacími programy. 

4.1. Počty žák] studujících v jednotlivých oborech (stav k 30. 9. 2017) 
 

Denní studium 
Název 
tUídy Obory Počet žák] 

obo ru 
Počet žák] 

tUídy (dívek) 
 

M1A 
23-41-M/01 Strojírenství se zamEUením na CAD/CAM  20 

30(1) 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 10 

M1B 
23-45-L/01 Mechanik seUizovač CNC 11 

25(1) 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - robotika 14 

U1A 
23-51-H/01 Strojní mechanik 7 

33(1) 23-52-H/01 NástrojaU 12 
23-68-H/01 Mechanik opraváU motorových vozidel (Automechanik) 14 

U1B 
26-51-H/01 ElektrikáU  9 

31(0) 
23-56-H/01 ObrábEč kov] 22 

M2A 23-41-M/01 Strojírenství se zamEUením na CAD/CAM 21 21(2) 
M2B 23-45-L/01 Mechanik seUizovač CNC 18 18(0) 

M2C 
23-41-M/01 Strojírenství se zamEUením na CAD/CAM 13 

32(2) 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 19 

U2A 
23-68-H/01 Mechanik opraváU motorových vozidel (Automechanik) 13 

26(1) 
26-51-H02 ElektrikáU (silnoproud) 13 

U2B 
23-52-H/01 NástrojaU 23 

30(0) 
23-56-H/01 ObrábEč kov] 7 

M3A 23-41-M/01 Strojírenství se zamEU. na CAD/CAM  24 30(1) 
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23-45-L/01 Mechanik seUizovač CNC 6 
M3B 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 16 16(0) 

U3A 
23-68-H/01 Mechanik opraváU motorových vozidel (Automechanik) 14 

28(0) 26-51-H/01 ElektrikáU 7 
26-51-H02 ElektrikáU (silnoproud) 7 

U3B 
23-51-H/01 Strojní mechanik 5 

24(0) 23-52-H/01 NástrojaU 11 
23-56-H/01 ObrábEč kov] 8 

M4A 
23-41-M/01 Strojírenství se zamEU. na CAD/CAM  15 

30(4) 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 15 

Denní studium celkem  374(13) 

 

 

4.2. Údaje o pUijímacím Uízení 
 

 

Údaje o pUijímacím Uízení 
 Počet 
 

  SŠ  počet 
Počet podaných pUihlášek do 1. kola pUijímacího Uízení do SŠ 201 
Počet podaných pUihlášek do 2. a dalších kol pUijímacího Uízení do SŠ 23 
Rozhodnutí o pUijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole pUijímacího Uízení 200 
Rozhodnutí o nepUijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole pUijímacího Uízení 1 
Celkový počet odvolání po 1. kole pUijímacího Uízení do SŠ 0 
        z toho vyUešeno autoremedurou 0 
        z toho postoupeno krajskému úUadu 0 
Rozhodnutí o pUijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole pUijímacího Uízení 23 
Rozhodnutí o nepUijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole pUijímacího Uízení 0 
Rozhodnutí o pUijetí do vyššího ročníku 3 
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 7 
o zmEnE oboru vzdElání 5 
o pUerušení vzdElávání 1 
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o opakování ročníku 29 
o pUeUazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o podmínEném vyloučení podle § 31 ŠZ 4 
o vyloučení podle § 31 ŠZ 3 
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdElání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 
o povolení individuálního vzdElávání žáka 7 
o zrušení povolení individuálního vzdElávání žáka 1 
o odkladu povinné školní docházky 0 
o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 
Celkem 57 

 
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 

34 25 9 4 1 3 9 9 0 

         

         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 

14 6 8 2 0 2 17 13 4 

         

         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 42 28 
pochvala učitele odborného 
výcviku 

3 4 

pochvala Ueditele školy 12 0 
jiná ocenEní 0 0 
napomenutí 127 104 
d]tka tUídního učitele 70 61 
d]tka učitele odborného 
výcviku 

0 0 

d]tka Ueditele školy 21 13 
snížená známka z chování 20 26 
 

NepUíznivá čísla počtu výchovných opatUení (NTU, DTU, DTŠ) jsou i nadále zp]sobována 
pUevážnE problémy s vysokou absencí žák] studujících obory zakončené výučním listem. Počty 
výchovných opatUení k posílení káznE žák] mají mírnE rostoucí tendenci. Nejvíce výchovných 
opatUení je udElováno žák]m prvních ročník]. Hierarchie stupnE jednotlivých výchovných opatUení 
je stanovena Školním Uádem. 

5.3. PUehled prospEchu žák] 
 

ProspEch žák] 
  počet 
  

   
 

1. pololetí 2. pololetí 
prospEl s vyznamenáním 4 4 
prospEl 220 227 
neprospEl 97 73 
nehodnocen 69 53 

 
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. PUehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 
 
Počet zameškaných a neomluvených hodin 
počet 

  
   
 

1. pololetí 2. pololetí 
Počet zameškaných hodin 36261 35354 
Z toho neomluveno 1464 2452 
Pr]mErný počet absence na žáka 96,95 101,01 
Pr]mErný počet neoml. absence na žáka 3,9 7,00 
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Metodik prevence vyhodnocuje absenci žák] bEhem školního roku každý mEsíc. Ve spolupráci 
s vedením školy a výchovným poradcem okamžitE reagují na zvýšenou absenci u jednotlivých žák]. 
Ve všech pUípadech zvýšené absence se koná výchovná komise s žákem a jeho zákonným 
zástupcem. Výsledkem jednání je omlouvání absence ve spolupráci se zákonným zástupcem pouze 
lékaUem. I pUes všechna opatUení je absence pUíčinou neprospEchu daných žák]. 
 

5.5. 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 201Ř bylo minimální procento 
nezamEstnaných absolvent] registrovaných na ÚP v Jablonci nad Nisou. Tada žák] využívá na trhu 
práce své praktické zkušenosti získané bEhem souvislé praxe. 
 

5.6. Produktivní činnost žák] 
 

Produktivní činnost 
  počet 
  

   zamEstnavatel počet žák] forma spolupráce 

ABB, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
AKT PlastikáUská technologie ČR, s. r. o. 2 Zabezpečení praktického vyučování 
ARaymond Jablonec, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
Autocentrum Drda 2 Zabezpečení praktického vyučování 
Autoservis Libor Fleišman 2 Zabezpečení praktického vyučování 
AUTOSLUŽBY PAVLIŠTA, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
AUTOSTYL Kracík 1 Zabezpečení praktického vyučování 
Autostyl Trutnov, a. s. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
Benteler ČR s. r. o. 2 Zabezpečení praktického vyučování 
DESKO, a. s. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
DKL Tech, s. r. o.  2 Zabezpečení praktického vyučování 
DUKOS.CZ, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
ELEKTRO Š a V, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
FEEL, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
G. T. TRADE, s. r. o. 2 Zabezpečení praktického vyučování 
JK - Autoservis 1 Zabezpečení praktického vyučování 
KNORR-BREMSE, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
LAIRD, s. r. o.  1 Zabezpečení praktického vyučování 
LIGUM, s. r. o. 3 Zabezpečení praktického vyučování 
LUCID, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
Modelárna LIAZ, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
NISAFORM, s. r. o. 2 Zabezpečení praktického vyučování 
PEUKER STROJÍRNA, s. r. o. 2 Zabezpečení praktického vyučování 
PRECIOSA, a. s. 2 Zabezpečení praktického vyučování 
PROVIS, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
TI Automotive, s. r. o. 2 Zabezpečení praktického vyučování 
VITRUM, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
ZF, s. r. o. 1 Zabezpečení praktického vyučování 
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6. 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 Uadou firem 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. VytváUíme tak pUedpoklady pro pUípravu na výkon budoucího povolání. 
Spolupráce s firmami je také využíváno pUi realizaci souvislých praxí žák] skupiny obor] M a L. 
 
PUehled sociálních partner] školy: 

6.1. ÚUad práce v Jablonci nad Nisou, Liberci 
 
ÚUad práce v Jablonci nad Nisou (ÚP Jbc.) spolupracuje se školou dlouhodobE. Teditel školy je 
členem Poradního sboru ÚP v Jablonci nad Nisou a účastní se pravidelnE jeho zasedání. Spolupráce 
s ÚP v Jablonci nad Nisou je na velmi dobré úrovni. 
Již druhým rokem spolupracuje škola i s ÚP v Liberci, který je projektovým partnerem Pracovní 
agentury v Bautzenu. V rámci této spolupráce je pro žáky, kteUí studují nEmecký jazyk poUádán 3 
denní workshop s exkurzemi do místních firem. 
 
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]) a Mechanik elektrotechnik (Robotika). 

6.2. HospodáUská komora a firmy regionu 
 

HospodáUská komora v čele s Ing. Oskarem Mužíčkem spolupracuje se školou již pUes deset let.  
Teditel školy se pravidelnE účastní 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.  
ABB, G. T. TRADE, KNORR-BREMSE, AKT PlastikáUská technologie ČR, LAIRD,  
TI Automotive, VITRUM, NISAFORM, ARaymond, LUCID, Benteler ČR, Modelárna LIAZ, ZF, 
LIGUM, PEUKER STROJÍRNA, PROVIS, PRECIOSA a mnoho dalších. 

 
6.3. 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 
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Odbory ve škole nepracují, pro nezájem ze stran zamEstnanc] je poslední tUi členky v kvEtnu 2012 
zrušily. 
 
6.4. Spolupráce se zamEstnavateli ve vztahu k § 57 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

 

 KaždoročnE poUádá škola Kulatý st]l se spolupracujícími firmami, ve kterých žáci konají 
odborný výcvik nebo odbornou souvislou praxi. Na tomto pracovním setkání jsou 
projednávány aktualizace školních vzdElávacích program], Na základE požadavk] firem 
jsme od školního roku 2017/201Ř pUistoupili k všeobecnému zamEUení odborného výcviku 
prvních ročník] strojních obor] skupiny H. Cílem je, aby všichni žáci prošli základními 
praktickými činnostmi a získali potUebné dovednosti, odborné schopnosti a praktické 
kompetence a požadované výsledky vzdElávání podle RVP.  

 V rámci projektu Šablony je ve škole vytvoUena pro personální podporu pozice koordinátora 
spolupráce školy a zamEstnavatel]. ZamEstnavatelé se tak mají možnost na základE 
pravidelných setkání zapojit do tvorby koncepčních zámEr] rozvoje školy a konkrétních 
zmEn v oblasti realizace praktického vyučování, pUípadnE i v návaznosti na teoretickou 
pUípravu v odborných pUedmEtech. 

 Zabezpečení praktického vyučování uskutečOovaného v souladu se školským zákonem  
na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnEní k činnosti 
související s daným oborem vzdElání je zajištEno kontrolní činností zástupce Ueditele pro 
odborný výcvik a odbornou praxi. VýbEr jednotlivých firem pro konání praktického 
vyučování je realizován ve spolupráci s koordinátorem odborného výcviku, který 
komunikuje s instruktory na jednotlivých firmách. Pro operativní Uešení docházky a 
klasifikace je každému žákovi, který koná odborný výcvik na smluvním pracovišti určen 
konkrétní učitel OV. S každou firmou je sepsána Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách 
praktického vyučování, která je v souladu s Doporučením MŠMT k zabezpečení jednotného 
postupu pUi uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického 
vyučování realizovaného na pracovištích fyzických či právnických osob, které mají 
oprávnEní k činnosti související s daným oborem vzdElání. 

 Účast odborníka z praxe v rámci teoretické odborné pUípravy se podaUila realizovat pouze 
v nEkolika pUípadech. Soustavné a periodické účasti brání maximální vytížení daných 
odborník] na jejich pracovišti. 

 Účast odborníka z praxe se daUí zajistit pro konání jednotných závErečných zkoušek, pro 
profilovou část maturitní zkoušky, pokud nemá jít pouze o formální účast, je kromE 
pracovního vytížení pUíslušných odborník] problémem i finanční otázka. Jako velmi 
pozitivní lze hodnotit zapojení odborníka z praxe v rámci soutEže T-Profi. 

 V rámci spolupráce se zamEstnavateli v oblasti dalšího vzdElávání jsou součástí projektu 
Šablony stáže pedagogických pracovník] u možných budoucích zamEstnavatel] našich 
absolvent]. Cílem je podpoUit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce pUi 
vzdElávání a výchovE žák]. 
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Sociální partneUi 
     počet 
     

      
ZamEstnavatel Forma spolupráce 

Počet 
žák] 

Počet 
pedagog] 

Podpora vzdElávání v tis. Kč 

ABB, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

AKT PlastikáUská technologie ČR, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 2       

ARaymond Jablonec, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

Autocentrum Drda Zabezpečení praktického vyučování 2       

Autoservis Libor Fleišman Zabezpečení praktického vyučování 2       

AUTOSLUŽBY PAVLIŠTA, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

AUTOSTYL Kracík Zabezpečení praktického vyučování 1       

Autostyl Trutnov, a. s. Zabezpečení praktického vyučování 1       

Benteler ČR s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 2       

DESKO, a. s. Zabezpečení praktického vyučování 1       

DKL Tech, s. r. o.  Zabezpečení praktického vyučování 2       

DUKOS.CZ, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

ELEKTRO Š a V, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

FEEL, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

G. T. TRADE, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 2       

JK - Autoservis Zabezpečení praktického vyučování 1       

KNORR-BREMSE, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

LAIRD, s. r. o.  Zabezpečení praktického vyučování 1       

LIGUM, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 3       

LUCID, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

Modelárna LIAZ, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

NISAFORM, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 2       

PEUKER STROJÍRNA, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 2       

PRECIOSA, a. s. Zabezpečení praktického vyučování 2       

PROVIS, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

TI Automotive, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 2       

VITRUM, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

ZF, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1       

ZF, s. r. o. Účast odborníka z praxe v rámci teoretické odborné pUípravy   SoutEž T-Profi  

ZF, s. r. o. Zapojení do tvorby koncepčních zámEr] rozvoje školy     materiální podpora 30000 

KNORR-BREMSE, s. r. o. Zapojení do tvorby koncepčních zámEr] rozvoje školy     vybavení 40000 

ABB, s. r. o. Zapojení do tvorby koncepčních zámEr] rozvoje školy     vybavení 50000 

KABÁTEK & SYN v.o.s. Další vzdElávání a stáže pedagogických pracovník]   1     
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7. Údaje o poskytování dalšího vzdElávání v rámci celoživotního učení 

7.1. PUehled program] dalšího vzdElávání realizovaných školou 
 

DoplOující informace 
  

   
 

rok 2017 rok 2018 

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

 

Počet vzdElávacích program] tvoUících nabídku dalšího vzdElávání v roce 2016 10 
 

7.2. DoplOující informace 
 
Akreditované dílčí kvalifikace škola nemá. 

PUehled program] dalšího vzdElávání 2017/2018 

       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] 

Základy pneumatiky 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ano 8 denní osvEdčení 12 12 

Základy pneumatiky 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ano 8 denní osvEdčení 12 12 

Základy pneumatiky 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ano 8 denní osvEdčení 12 12 

Základy pneumatiky 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ano 8 denní osvEdčení 12 12 

Základy pneumatiky 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ano 8 denní osvEdčení 12 12 

Základy pneumatiky 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ano  8 denní osvEdčení 12 12 

Základy pneumatiky 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ano 8 denní osvEdčení 12 12 

Základy pneumatiky 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ano 8 denní osvEdčení 12 12 

Základy pneumatiky 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ano 8 denní osvEdčení 12 12 

Základy obsluhy osobního počítače 6-umElecký a technický A-rekvalifikační kurz ano 40 denní osvEdčení 13 13 
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8. Údaje o zapojení do projekt] 

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

Škola zpracovala a podala žádost do mezinárodního projektu Erasmus+. V červnu 201Ř byla žádost schválena a následnE podepsána Grantová 
dohoda. Vlastní realizace projektu je od 1. 9. 2018. Projekt počítá s výjezdem 40 žák] bEhem 2 školních rok] na mEsíční souvislou praxi do 
Velké Británie a Irska, kde budou žáci pracovat ve firmách dle svého zamEUení a dále s tUímEsíční stáží 2 žák] po ukončení maturitního studia. 
Dne 2Ř. Ř. 2015 byla podepsána partnerská smlouva o spolupráci s polskou technickou školou v Zespol Szkol Technicznych MECHANIK 
v Jelení HoUe, s kterou byly dosud realizovány 2 vzájemné návštEvy vedení škol. Pro budoucí období počítáme s prohloubením spolupráce. 
Dále byla pUes ÚUad práce ČR s pobočkou v Liberci navázána spolupráce se školami v Euroregionu Nisa. KaždoročnE jsou pak realizovány 
tUídenní návštEvy žák] naší školy ve firmách a škole v Bautzenu. V Uíjnu 201Ř probEhne jednání s nEmeckou stranou o prohloubení spolupráce.  

8.2. 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]. 
 

8.3. 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 2018:     
 Podpora škol formou projekt] zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ OP VVV PUíjemce 874 586 Kč  

Erasmus + ProstUedky komise EU PUíjemce 156 398 euro 
V dobE udržitelnosti:       
Vybavení tElocvičny Dotační program Libereckého kraje PUíjemce 18 000,00 Kč 
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 

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 
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 

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 
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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 
Zlepšení vybavení pro praktickou výuku žák] SPŠT ROP NUTS II Severovýchod - ROP 4.3 PUíjemce 4 802 548,- Kč 
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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 2017 – 2018 
 
06. – 08. 09. Harmonizační pobyt 1. ročník – Hrádek nad Nisou 
14.09.   Corny atletika – pohár Družstev – 3. místo družstev, 2x1. místo,  
                        1x 2. místo jednotlivci 
10. 10.  Turnaj  J. Masopusta  v kopané – 2. místo  
20. 10.  SŠH ve stolním tenise – krajské kolo, 4. místo v 3členných družstev 
20. 11.  SŠH košíková okresní kolo – mEstská hala – celkovE 3. místo 
22. 12.  Vánoční mezitUídní turnaj v kopané, florbalu, odbíjené 
10. 01.  Florbal Challenge – turnaj florbalového svazu – 4. místo v krajském finále 
06. 03.  SoutEž T- PROFI – 1. místo okresní kolo 
12. 03.  SŠH florbal okresní kolo – mEstská hala – celkovE 4. místo 
20. 03.   SoutEž TECHNOWITZ – 1. místo krajské kolo 
22. 03.  SoutEž AMAVET _ 2. a 3. místo krajské kolo 
23. 03.  Celostátní kolo matematické soutEže žák] SOŠ 
04. 04.  SoutEž zručnosti FERMAT 
05. 04.       Celostátní kolo Zámečník Junior 
05. 04.  SŠH v odbíjené okresní kolo – mEstská hala  Tanvald -3. místo  
04. 06.  SportovnE turistický kurz 2. ročník] – Jinolice, autocamp Eden  
06. 06.  Národní pUehlídka odborných prací STRETECH–ČVÚT Praha 
 

9.2. ZavádEní nových metod výuky a vzdElávání 
  
 Využíváme nových možností software v oblasti 3D aplikací v inovovaných ŠVP. 
 Aplikujeme do výuky nové poznatky z oblasti společného vzdElávání v rámci evaluace obor] 

podle nových ŠVP. 
 VytváUíme nové učební materiály pro žáky s tEžkým sluchovým postižením. 
 ZaUazujeme nové technologické a technické poznatky v odborných pUedmEtech – formou 

exkurzí, pUednášek a workshop]. 
 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 CAD/CAM pro samostatnou práci žák]. 
 Využíváme Rekonstruované dílny a novou ElektrolaboratoU z projektu ROP 4.2 NUTS II 

spolufinancovaného ESF a z rozpočtu ČR (prostUednictvím LK). 
 Využíváme metod skupinového vyučování pUi práci s robotickými a elektronickými 

stavebnicemi (Arduino, Fischer Technik). 
 Využíváme pUeklady odborných text] do cizích jazyk] (ANJ a NEJ) pUi výuce. 
 Využíváme diagnostické panely pro výuku oboru Mechanik opraváU motorových vozidel 

poUízené z projektu TechUp. 
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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 roku bylo škole schváleno 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 2017/2018 byly realizovány drobné zámečnické zakázky, na kterých se 
podíleli produktivní prací naši žáci. 

 BEhem školního roku probEhlo nEkolik školení „Pneumatiky“ pro firmu Benteler. 
 

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 facebooku 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 metodických setkáních (udržitelnost TechUp) 
 pUi osobních návštEvách základních škol 
 pUi spolupráci s žáky a rodiči 
 v tiskových článcích  

 

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 osobních potíží zasahujících 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]. 
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 Pomáhá pUi Uešení konfliktních situací ve škole (mezi žáky, mezi učiteli a žáky, popU. mezi 
rodiči/zákonnými zástupci žák] a učiteli).  

 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 s naUízením EU 67ř/2016 
o obecném naUízení na ochranu osobních údaj] – GDPR. 

 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 2017/2018 
 

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

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 2017/2018 studovalo na naší škole ve studijních a v učebních oborech 32 žák] se 
speciálními vzdElávacími potUebami. U všech žák] byla PPP diagnostikována SPU, SPCH. 
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 
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žák]m podle pUedchozí vzájemné dohody. Žák]m byly doporučeny konzultace v konzultačních 
hodinách jednotlivých vyučujících. 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.  
 

Ve školním roce 2017/2018 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 bylo 6 žák] zaUazeno do SPU/SPCH – PUP 1. 
PravidelnE se konaly sch]zky za pUítomnosti speciálních pedagog] z SPC Liberec se sluchovE 
postiženými žáky a jejich rodiči – jednání byla tlumočena do znakové Ueči tlumočníkem. 
BEhem školního roku se uskutečnilo 4ř výchovných komisí za pUítomnosti rodič] žák], 23  
individuálních pohovor] se žáky Uešících nevhodné chování a problémy ve vzdElávání a nespočet 
individuálních pohovor] Uešících vysokou absenci. 

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.  

10.6. Prevence společensky nežádoucího chování  
 

Viz pUíloha 1 - Výkaz preventivních aktivit 
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11. Údaje o Uízení školy 

11.1. Realizace hlavních úkol] stanovených školou pro školní rok 2017/2018 
 
Ve škole se osvEdčil systém kmenových učeben pro všechny tUídy. Každá tUída má svou vlastní 
kmenovou učebnu. Každá tUída je vybavena prezentační technikou. 15 učeben je vybaveno 
interaktivními tabulemi. Výzdobu tUíd si určují ve spolupráci s tUídním učitelem sami žáci. 
K zmEnE učebny dochází pUi výuce odborných pUedmEt] a cizího jazyka. 
Počet žák] školy vzhledem k pUedchozímu školnímu roku vzrostl o 1Ř žák]. Vzhledem k tomu, že 
se celkový počet tUíd školy snížil o jednu, došlo ke zvýšení efektivnosti celého vyučovacího 
procesu. Zvýšený zájem o technické obory se projevil otevUením prvního ročníku obor] skupiny L. 
Motivačním prvkem je určitE tzv. pilotování L0+H. Všichni žáci pUijatí do maturitních obor] 
prošli jednotnými pUijímacími zkouškami. PUijímací Uízení pro obory skupiny H nemá v podstatE 
žádná limitující kritéria, což se projevuje úrovní trendu klesajících schopností a vEdomostí žák] 
pUicházejících ze ZŠ. 
Vzhledem k zmEnám v RVP, které se týkaly úprav obsahu pUedmEtu matematika byly bEhem 
školního roku aktualizovány všechny školní vzdElávací programy. Všechny školní vzdElávací 
programy byly projednány a odsouhlaseny na jednání Školské rady v kvEtnu 201Ř. 
Pokračujeme i nadále s výukou žák] s tEžkým sluchovým postižením, které pr]bEžnE 
vyhodnocujeme ve spolupráci s SPC Liberec. 
Na základE vyhodnocení Evaluační zprávy za školní rok 2016/2017 byly stanoveny parametry pro 
další rozvoj školy ve všech oblastech. 
Budova školy je po doplnEní potUebných technických zaUízení kompletnE pokryta wifi pUipojením. 
Součástí modernizace materiálnE technického vybavení bylo získání robot] od firmy ABB, 
TENEO a Škoda Auto, tím jsme započali budování robotické učebny. Pro zlepšení technického 
vybavení v autodílnE byly získány automobily KODIAC a KAROGUE. 
 
Z hlediska materiálních investic jsme z rozpočtu školy realizovali následující akce: 
PoUízení protipožárních dveUí   144 000,- Kč 
Oprava osvEtlení dílen     95 500,- Kč 
Oprava telefonní ústUedny     57 700,- Kč 
Stavební úpravy v učebnE robotiky    60 000,- Kč 
Aktualizace diagnostických panel]  119 000,- Kč 
Zabezpečení a začipování školy  120 500,- Kč 
Oprava vodoinstalace    128 000,- Kč 
Stavebnice FISCHER    105 000,- Kč 
Podlahy ve 4 učebnách   165 000,- Kč 
Sanace a oprava malby    107 000,- Kč 
Oprava vstup] do školy   142 000,- Kč 
PC pro výuku SolidWorksu   473 000,- Kč 
 

11.2. Spolupráce se školskou radou, rodiči, odborovými organizacemi, jinými školami 
 

Školská rada i ve školním roce 2017/2018 pracovala dle svého plánu a v souladu se školským 
zákonem. Školská rada, která byla doplnEna v doplOujících volbách schválila výroční zprávu, 
inovované školní vzdElávací programy, ve kterých byl aktualizován pUedmEt matematika 
(vzhledem ke zmEnE obsahu pUedmEtu v jednotlivých RVP), a Školní Uád ve kterém byla 
implementována SmErnice EU na ochranu osobních údaj] - GDPR. 
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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). Výchovný poradce naší školy spolupracuje v pr]bEhu školního roku podle 
potUeb s výchovnými poradci ZŠ. 

11.3. Systém managementu kvality ĚISO, EFGQM, CAF, …ě 
V oblasti Uízení pokračuje škola se systémem Uízení v duchu normy ISO ř001, který byl zahájen 
v rámci projektu „Hodnocení kvality vzdElávání v Libereckém kraji“. Na základE vytvoUené Mapy 
proces] pr]bEžnE aktualizujeme a doplOujeme jednotlivé dokumenty, formuláUe, Uády a smErnice. 
Všechny inovované dokumenty jsou v souladu s naUízením EU 67ř/2016 o obecném naUízení na 
ochranu osobních údaj] – GDPR. 
 

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 struktury vzdElávací nabídky neplánuje škola žádné zmEny. Praxí bylo potvrzeno, že 
stabilní oborová nabídka je nejpUínosnEjší. Portfolio nabízených obor] považujeme vzhledem 
k horizontální i vertikální prostupnosti za vyvážené. 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 ve 2. ročníku mohli navázat na své odborné zamEUení. Po čtyUech letech se podaUilo opEt 
otevUít perspektivní obor Mechanik elektrotechnik. Za rozhodující faktory považujeme úpravu 
Školního vzdElávacího programu zamEUením na robotiku a možnost získat po ukončení 3. ročníku 
po úspEšném složení jednotné závErečné zkoušky výuční list. 
 
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 
 úspEšnE se účastnit odborných soutEží 
 využívat možností z projektu Šablony 
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 pUipravit podklady partnera pro projekt FIRMIČKY 
 pUipravit podklady partnera pro projekt NAKAP 
 využít dalších nabízených projektových možností (bezbariérovost, bezpečnost…) 
 pokračovat v projektu Erasmus+ 
 

12.2. Investiční zámEry 
 
 zrekonstruovat nákladní výtah 
 vytvoUit novou učebnu robotiky 
 realizovat projekt 3D pracovištE (3D skener. 3D tiskárna) 
 modernizaci strojového vybavení (CNC frézky) 
 upravit areál kolem školy (vykácení dUevin, likvidace staveních bunEk) 
 zrekonstruovat svody deš[ové vody ze stUechy 
 repasovat stoje ve strojních dílnách 
 zrekonstruovat toalety a stoupačky (2. etapa schodištE B) 
 provést sanaci mastných skvrn ve 3. patUe budovy 
 opravit další podlahy ve tUídách 

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 2017/2018 probEhly na SPŠT následující kontroly: 
 
1) HASPRO – kontrola provozuschopnosti požárnE bezpečnostního zaUízení 

Kopie protokolu je pUiložena v pUíloze č. 2. 
2) Kontrola plateb pojistného na veUejné zdravotní pojištEní 

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

Obsah základních údaj] o hospodaUení školy je shodný se Zprávou o činnosti organizace za rok 
2017, která byla projednávána v kvEtnu a červnu 201Ř a tato z]stává v platnosti, tudíž ji znovu 
nepUikládáme. 
  
Jednoduchý pUehled o stavu hospodaUení účetní jednotky je v pUíloze č. 4. 
 
PUílohy: 

1. Kopie Výkazu preventivních aktivit ze dne 30. 8. 2018 

2. Kopie protokolu provozuschopnosti požárnE bezpečnostního zaUízení ze dne 13. 02. 2018 

3. Kopie protokolu plateb pojistného na veUejné zdravotní pojištEní 
ze dne 27. 06. 2018 

4. Informační údaje o stavu hospodaUení účetní jednotky  

 



















































Licence: DD06 UIPR0000 / IPR  (22012016 / 01012010)

Informační údaje o stavu hospodaření účetní jednotky

(v Kč)

Období: 8 / 2018
IČO: 18385036
Název: SPST Jablonec n/N,Belgicka 4852

Text Aktuální stav účetnictví Účty Poznámka

Hospodaření - hlavní činnost
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení 0,00  (účet (431 0300 až 0998))

Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta min. let 0,00  (účet (432 0300 až 0998))

Výsledek hosp. běžného účetního období 232 543,93- (účet 5XX - 6XX (AU 0300 až 0998))

Náklady - hlavní činnost 19 280 844,43  (účet (5XX 0300 až 0998))

Výnosy - hlavní činnost 19 048 300,50  (účet (6XX 0300 až 0998))

Hospodáření - hospodářská činnost
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení 0,00  (účet (431 0000 až 0298))

Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta min. let 0,00  (účet (432 0000 až 0298))

Výsledek hosp. běžného účetního období 88 395,50  (účet 5XX - 6XX (AU 0000 až 0298))

Náklady - hospodářská činnost 195 883,50  (účet (5XX 0000 až 0298))

Výnosy - hospodářská činnost 284 279,00  (účet (6XX 0000 až 0298))

Stav vybraných krátkodobých pohledávek
Odběratelé 34 477,00  (účet (311))

Krátkodobé poskytnuté zálohy 480 000,00  (účet (314))

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0,00  (účet (315))

Pohledávky za státním rozpočtem 0,00  (účet (346))

Pohledávky za rozpočtem ÚSC 0,00  (účet (348))

Poskytnuté zálohy na dotace 0,00  (účet (373))

Pohledávky za zaměstnanci 388,00- (účet (335))

Ostatní krátkodobé pohledávky 15 000,00  (účet (377))

Stav vybraných dlouhodobých pohledávek
Bankovní úvěry a půjčky přijaté
Termínované vklady
Finanční majetek

Běžné účty 12 121 983,66  (účet (241))

Pokladny 32 978,00  (účet (261))

Peníze na cestě 0,00  (účet (262))

Ceniny 0,00  (účet (263))

Běžné účty FKSP 274 931,31  (účet (243))

Stav vybraných krátkodobých závazků
Dodavatelé 491 638,51  (účet (321))

Přijaté krátkodobé zálohy 56 700,00  (účet (324))

Přijaté zálohy na dotace 25 081 233,50  (účet (374))

Závazky z pracovně právních vztahů 1 112 483,00  (účet (331+333))

Sociální pojištění 440 549,00  (účet (336))

Zdravotní pojištění 189 456,00  (účet (337))

Daně (+závazek, -pohledávka) 166 565,00  (účet (341 až 345))

Stav vybraných dlouhodobých závazků
Stav fondů

Fond odměn 180 000,00  (účet (411))

Fond kulturních a sociálních potřeb 221 541,11  (účet (412))

Fond rezervní 1 522 261,24  (účet (413+414))

Fond reprodukce majetku, investiční fond 2 676 398,76  (účet (416))

Náklady a výnosy
Náklady 19 476 727,93 

Výnosy 19 332 579,50 
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