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1. Základní údaje o škole 
 
 
 
 
Název školy:    Střední průmyslová škola technická, 
     Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, 
     příspěvková organizace 
 
Sídlo školy:    Belgická 4852 

466 01 Jablonec nad Nisou 
 
Právní forma:   Příspěvková organizace 
 
IČO:     18 385 036 
 
Identifikátor školy:   600 010 490 
     Střední odborná škola – IZO: 107 850 214 
 
Zřizovatel:    Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 1, 461 80 
 
Ředitel školy:    Mgr. Petr Froněk 
     Mšenská 52 
     466 04 Jablonec nad Nisou  
 
Školská rada:   Mgr. Martin Kubáč, Mgr. Bianka Petrželková, 
     Ing. Iveta Valentová, Mgr. Jitka Zelinková, 
     Leona Šedková, David Řezníček. 
      
 
Datum zařazení do rejstříku: 1. 7. 2007 
 
Celková kapacita školy:  620 žáků 
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2. Organizace studia (činnosti) 

2.1. Přehled oborů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve Školském rejstříku 
 
 Ve školním roce 2020/2021 bylo poskytováno střední odborné vzdělávání v následujících oborech: 
 

Kód Název Délka Druh vzdělávání Forma  Poznámka 
        vzdělání   
            
23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM  Čtyři roky Střední s mat. zkouškou   Denní   

26-41-M/01 Elektrotechnika – mechatronika Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní   

23-45-L/01     Mechanik seřizovač – CNC Čtyři roky Střední s mat. zkouškou      Denní  

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – robotika Čtyři roky Střední s mat. zkouškou      Denní  

23-51-H/01 Strojní mechanik Tři roky Střední s výuč. listem Denní  

23-52-H/01 Nástrojař Tři roky Střední s výuč. listem Denní  

23-56-H/01   Obráběč kovů Tři roky Střední s výuč. listem Denní  

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Tři roky Střední s výuč. listem Denní   

26-51-H/01 Elektrikář  Tři roky Střední s výuč. listem Denní  

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud Tři roky Střední s výuč. listem Denní   
 

2.2. Změny v organizaci studia 
 
Střední průmyslová škola technická měla ve školním roce 2020/2021 v rejstříku 10 Školních 
vzdělávacích programů. Ve škole se tak stabilizovala struktura nabízených oborů. Společně s touto 
stabilizací, horizontální i vertikální prostupností mezi vyučovanými obory se snížil počet žáků, kteří 
předčasně opouštěli vzdělávání. 
Naše škola v tomto školním roce dokončila pilotování pokusného ověřování modelu vzdělávání 
umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou 
podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně 
dosaženého vzdělání L a H. Tato nabídka ke studiu významně ovlivňuje počet přijímaných žáků ke 
studiu. Jedná se o obory Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik. Ve školním roce 2020/2021 
žáci těchto oborů poprvé konali maturitní zkoušku. 
Pro udržení a zvýšení kvality odborného vzdělávání jsme realizovali potřebné dělení žáků do dvou 
až tří skupin v rámci třídy. Z celkového počtu 16 tříd bylo 9 tříd dvouoborových a 4 třídy tříoborové. 
Dvouoborové třídy jsou vytvořeny v oborech skupin H, L a M, tříoborové pouze ve skupině oborů H 
(viz kap. 4.1). Průměrná naplněnost tříd školy je 23,75. Skupiny odborných předmětů jsou tvořeny 
v předmětech: Učební praxe, Kontrola a měření, Nekonvenční technologie, Aplikace CAD systémů, 
CNC programování, Informatika. Dělení v cizích jazycích realizujeme dle zákona. Odborný výcvik 
dělíme na skupiny dle pravidel BOZP. 
Ve školním roce 2020/2021 jsme nadále dodržovali, pokud byla povolena osobní přítomnost žáků 
ve škole, jednotné zahájení výuky od 8:00 hodin pro všechny vyučované obory. Žákům tak bylo 
zjednodušeno a zpříjemněno dojíždění do školy. Studijní podmínky byly stejné pro všechny školou 
vyučované obory. Jednotná 45 minutová polední přestávka na oběd, odděleně pro žáky v teoretickém 
vyučování a odborném výcviku byla vynucena hygienickými opatřeními souvisejícími s pandemií 
COVID 19. Vzhledem ke splnění hygienických opatření byla přestávka prodloužena o 15 minut. 
Od 11. října 2020 byla na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zakázána osobní 
přítomnosti žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách  
a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb. Výuka byla vzhledem k epidemiologické situaci 
COVID-19 realizována pouze v distanční formě. Pro distanční formu výuky využívali pedagogové 
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On Line hodiny, portál Škola On Line, aplikace MS TEAMS a MS FORMS.  
Vzhledem k mimořádným opatřením a mimořádné hygienické situaci došlo ke změnám v oblasti 
struktury jednotlivých zkoušek a jejich parametrů včetně změn termínů. Tyto změny byly žáky  
a hlavně jejich zákonnými zástupci vnímány velmi negativně.   
Jednotná závěrečná zkouška a maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 proběhla podle pokynů 
Mimořádných opatření MZd a MŠMT. JZZ se skládala pouze z praktické a ústní části. MZ 
neobsahovala písemné části z jazykového vzdělávání a ani ústní zkoušku. Ústní zkouška z českého 
jazyk a cizího jazyka měla dobrovolný charakter a byla přesunuta do profilové části MZ. Forma 
distanční výuky u některých žáků narážela na jejich osobní limity. 
Přijímací řízení, všechny části maturitní zkoušky a kompletní závěrečné zkoušky proběhly v měsíci 
červnu.  
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

3.1. Přehled pedagogických pracovníků 
 
Průměrný věk všech pedagogů školy byl 49,98 let. Průměrný věk není dramaticky vysoký, ale 
i nadále bude snahou získat nové učitele nižší věkové kategorie. Zásadním problémem v této oblasti 
je bohužel i nadále finanční ohodnocení učitelů odborných předmětů. Největší problém má škola se 
získáním odborníka v oblasti informačních technologií. Pedagogický sbor byl složen z 13 pedagogů 
všeobecně vzdělávacích předmětů a z 29 pedagogů odborných předmětů. Většina pedagogů současně 
vyučovala v učebních i studijních oborech. Vzhledem k distanční výuce byla se všemi pedagogy 
sepsána dohoda o změně místa výkonu práce. Pedagogové tak mohli distanční výuku vést z domova. 
 
 
 

Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů)   
v přepočtených úvazcích      
        

počet        
(přepočtení 

na plně 
zaměstnané) 

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

důchodový 
věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 2,45 5,95 10,46 18,02 2,00 38,92 
z toho ženy 1,00 3,95       5,46 4,68 0,00 15,09 

 
 
 

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) 
v přepočtených úvazcích  
   

počet                      
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 
kvalifikace 

 

38,92 4,00  
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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 0,00 
koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích 
programů VOŠ 

1,00 0,00 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 0,00 
koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 
 
V rámci projektu Šablony I a následně II ve škole od 1. 1. 2018 působí speciální pedagog, který 
doplňuje práci výchovného poradce a metodika prevence. Dvěma novým pedagogům, kteří působí 
na pozicích učitelů odborného výcviku, chybí vzdělání DPS. Vzhledem k COVID 19 bude jejich 
studium zahájeno v příštím školním roce. 
 
Ve školním roce 2020/2021 byl celkový počet úvazkových hodin 930,5. Vzhledem k personálnímu 
zabezpečení školního roku bylo maximálním způsobem realizováno dělení tříd na skupiny. Bohužel 
podle výpočtu PHMAX by bylo teoreticky možné vyučovat až 1223 hodin. Takový počet hodin nejsme 
schopni personálně zabezpečit. 
V rámci distanční výuky bylo cca 50% vyučovacích hodin realizováno formou synchronní výuky 
pomocí aplikace MS TEAMS. Všichni vyučující byli vybaveni potřebným technickým vybavením. 
Pro výuku matematiky a technických předmětů byly nakoupeny grafické tablety. Někteří pedagogové 
využívali  3 školní online učebny spojené s interaktivními tabulemi. Strategie školy pro používání 
synchronních hodin byla zaměřena pouze na 2 základní platformy. Záměrem bylo, aby se této výuky 
účastnil maximální počet žáků. Typy a formy výukových materiálů používaných v distanční výuce 
jsou prezentovány v kapitole Reflexe distanční výuky. 
Z celkového počtu pedagogů je 30 po druhé dávce očkování. 
 

3.2. Přehled pracovníků domovů mládeže 

 
Škola vlastní DM neprovozuje. 
Ubytování žákům školy nabízíme v DM Smetanova 4265/66, 466 01 Jablonec nad Nisou. 
 
 

Přehled pracovníků domovů mládeže   
v přepočtených úvazcích    
    

vychovatelé 
asistenti 

pedagoga 
ostatní celkem 

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

3.3. Přehled nepedagogických pracovníků 
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Provoz školy byl zajištěn 10 nepedagogickými pracovníky v přepočteném počtu to bylo 9,67 
úvazků. Ve škole jsou ty pracovní pozice: 
 
 

 ekonomka  správce budovy, elektro údržbář 
 obchodní referentka, sekretářka  strojní údržbář 
 personalistka žáků 
 mzdová účetní 
 správce PC sítě 

 provozní referentka 
 školník 
 uklízečka 

Většina funkcí je kumulovaných. Některé práce jsou realizovány formou dohod o práci nebo činnosti. 
Úklid školy je realizován pomocí 3 pracovnic s dohodou o pracovní činnosti. Pro nepedagogické 
pracovníky byl organizován provoz školy tak, aby byly zabezpečeny všechny potřebné činnosti 
příspěvkové organizace. Ekonomický úsek ve spolupráci s vedením školy bezproblémově realizoval 
distribuci ochranných a dezinfekčních prostředků. V souvislosti s testováním zaměstnanců a žáků 
školy byly splněny všechny požadavky. 

Z celkového počtu nepedagogických pracovníků je 7 po druhé dávce očkování. 
 

3.4. Změny v pedagogickém sboru 
 
Jak je zřejmé z uvedené tabulky, nejvíce pedagogů je ve věkové skupině 51 let až důchodový věk. 
Pedagogický sbor lze považovat za stabilizovaný. Od 1. 9. 2020 nastoupilo 5 nových pedagogů. Tři 
pedagogové na pozici učitele odborných teoretických předmětů a 2 pedagogové na pozici učitele 
odborného výcviku se zaměřením na elektro obory. 
Ve školním roce 2020/2021 byl nově zaměstnán jeden absolvent (na pozici učitele odborného 
výcviku). Dva pedagogové na konci školního roku ukončili dohodou pracovní poměr a odešli do 
důchodu. S jedním pedagogem byl na konci školního roku dohodou ukončen pracovní poměr na 
základě jeho požadavku souvisejícího se změnou zdravotního stavu. 

3.5. Mzdové podmínky pracovníků 
 

 

3.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků nemohlo být vzhledem k pandemii COVID 19 plně 
realizováno podle ročního plánu DVPP. Od 11. 10. 2020 došlo k zrušení všech prezenčních aktivit. 
Vzhledem k mimořádným hygienicko-epidemiologickým opatřením a omezenému provozu škol  
a školských zařízení se v rámci krátkodobého vzdělávání  řada pedagogů školy účastnila webinářů, 
on line školení dle svých aprobací (specializací), dle aktuální nabídky a vlastního výběru.  
 
V rámci projektu Šablony II se 15 pedagogů účastnilo dvou 8 hodinových seminářů zaměřených na 
problematiku rizikového chování žáků a řešení konfliktních situací. Tyto programy byly realizovány 

       2020/2021 
Celkový počet pracovníků 48,60 
Počet pedagogických pracovníků 38,92 
Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků  45 100,-Kč 
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků  27 330,-Kč 
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ve spolupráci s NPI. Dalších 13 pedagogů se účastnilo 16 hodinového akreditovaného programu 
zaměřeného na modelování ve 3D a 3D skenování. 
Každý pedagog vytvořil na školní rok svůj plán osobního rozvoje. Splnění tohoto plánu bylo 
hodnoceno ředitelem a daným pedagogem v červnu 2021. Hodnocení probíhalo s přihlédnutím 
k reálné možnosti realizovat dané aktivity. 

Přehled DVPP 

 
Název školení, semináře, vzdělávání Počet pedagogů 

Školení elektromobility 2 

Seminář CERMAT - MZ + PZ 2 

Modelování ve 3D 13 

Skenování ve 3D 13 

Workshop pro ředitele SŠ v Libereckém kraji 1 

Rizikové chování žáků 15 

Jazykové vzdělávání v rozsahu 80 hodin 4 

Detekce ohroženého dítěte 15 

Školení RobotStudio 7.x 1 

Příprava distanční výuky z pohledu učitele INF- webinář 3 

Stáže pedagogů ve firmách 7 

Metodické setkání na podporu matematické gramotnosti 3 

Metodické setkání na podporu kompetencí v českém jazyce 2 

Seminář k vlivu modrého světla na člověka 1 

  
 
 

4. Údaje o počtu žáků 
 
Počet žáků ve škole se prakticky nezměnil a ustálil se na 370 žácích, změny se pohybují do 
± několika žáků. Na základě propagace školy a jí nabízených vzdělávacích programů se zájem  
o technické vzdělání mírně zvyšuje. Kvalita přijímaných žáků není však nadále dobrá a řada z nich 
obory, na které nastoupili, nedokončí. Úroveň znalostí žáků ze ZŠ se každoročně snižuje.  
U uchazečů nastupujících do oborů skupiny H je čtenářská a matematická gramotnost na až 
neakceptovatelné úrovni. Celospolečenský trend, kterým je získání maturitní zkoušky má zákonitě 
následný vliv na kvalitu žáků vstupujících do studijních oborů.  
 
Vzhledem k osobní nepřítomnosti žáků od 11. 10. 2020, kdy probíhala distanční výuka, nemohlo dojít 
ani k žádné změně v počtu žáků. 
Příslušné kompetence a výsledky vzdělávání byly v zásadních parametrech splněny. Důraz byl kladen 
hlavně na opakování a upevňování učiva. Hlavním úkolem byla komunikace se žáky, příprava na JZZ 
a na MZ.  Za  každý předmět byl vypracován přehled obsahových změn, které reagovaly na 
redukované nebo zcela vypuštěné učivo, případně na přesunuté učivo do vyššího ročníku.  

4.1. Počty žáků studujících v jednotlivých oborech (stav k 30. 9. 2020) 
 
c 

                                                          Denní studium 
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Název 
třídy 

Obory 
Počet žáků 

oboru 
Počet 

chlapci/dívky 

M1A 
23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM  13 

25/0 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 12 

M1B 23-45-L/01 Mechanik seřizovač CNC 21 21/0 
M1C 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - robotika 24 24/0 

U1A 
26-51-H/01 Elektrikář 18 

26/1 
26-51-H02 Elektrikář (silnoproud) 9 

U1B 

23-51-H/01 Strojní mechanik 8 

31/0 23-52-H/01 Nástrojař 11 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
(Automechanik) 

12 

M2A 
23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM 20 

29/1 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 10 

M2B 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - robotika 19 19/0 

M2C 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač CNC 13 

18/0 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - robotika 5 

U2A 
23-51-H/01 Strojní mechanik 7 

27/0 23-52-H/01 Nástrojař 12 
23-56-H/01 Obráběč kovů 8 

U2B 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
(Automechanik) 

12 

31/0 26-51-H01 Elektrikář 12 
26-51-H02 Elektrikář (silnoproud) 7 

M3A 
23-41-M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM  9 

22/0 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 13 

M3B 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač CNC 11 

20/0 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - robotika 9 

U3A 

23-52-H/01 Nástrojař 9 

22/1 23-56-H/01 Obráběč kovů 5 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
(Automechanik) 

9 

U3B 
26-51-H01 Elektrikář 10 

18/0 
26-51-H02 Elektrikář (silnoproud) 8 

M4A 
23-41-M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM  20 

26/1 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 7 

M4B 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač CNC 8 

17/0 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 9 

Denní studium celkem  380       376/4 

 

4.2. Údaje o přijímacím řízení 

 
Počet přihlášek ke studiu byl obdobný jako v minulém školním roce. Podání přihlášek nebylo 
v zásadě ovlivněno mimořádnými opatřeními. Přijímací zkoušky proběhly podle platné legislativy. 
Stanovená kritéria pro přijímání žáků reflektovala specifika vzhledem k uzavření škol. Jednotná 
přijímací zkouška CERMAT byla stanovena pouze pro obory vzdělání zakončené maturitní 
zkouškou. Uchazeči o studium v oborech zakončených výučním listem byli přijati na základě 
výsledků a hodnocení ze ZŠ. Na základě počtu přijatých přihlášek lze predikovat cca 50% přijatých 
žáků. Přijímací řízení probíhalo podle Vyhlášky č. 232/2020 Sb. v určených termínech za dodržení 
příslušných hygienicko-epidemiologických opatření. 



 11 

 
Údaje o přijímacím řízení  
Počet  
  
SŠ  počet 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 213 
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 15 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 198 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 15 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 9 
        z toho vyřešeno autoremedurou 9 
        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 15 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

 

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

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 ředitelem školy 

 
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy  
Počet  
  
Rozhodnutí: počet 
o přestupu do jiné SŠ 6 
o změně oboru vzdělání 7 
o přerušení vzdělávání 0 
o opakování ročníku 7 
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 0 
o vyloučení podle § 31 ŠZ 0 
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 
o povolení individuálního vzdělávání žáka 3 
o zrušení povolení individuálního vzdělávání 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 23 

 
Vzhledem k zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole od 11. 10. 2021 byl počet rozhodnutí vydaných 
ředitelem školy minimální. 
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5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy 

5.1. Údaje o výsledcích závěrečných a maturitních zkoušek 
 

Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách       
počet         
         

zkoušky v řádném (jarním) termínu bez 
opravných zkoušek 

zkoušky v náhradním termínu bez opravných 
zkoušek 

opravné zkoušky 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

33 31 2 21 21 0 2 2 0 

         
         
Úspěšnost žáků při 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 žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

36 24 12 0 0 0 24 17 7 

         
         
Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet       

zkoušky v řádném termínu bez opravných 
zkoušek 

zkoušky v náhradním termínu bez opravných 
zkoušek opravné zkoušky 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

0 0 0 0 0 0  0 0  0  
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5.2. Údaje o výchovných opatřeních 
 

Výchovná opatření   
počet   
   
 1. pololetí 2. pololetí 
pochvala třídního učitele 3 12 
pochvala učitele odborného 
výcviku 

0 0 

pochvala ředitele školy 0 2 
jiná ocenění 0 0 
napomenutí 12 0 
důtka třídního učitele 9 3 
důtka učitele odborného 
výcviku 

0 0 

důtka ředitele školy 5 6 
snížená známka z chování 5 6 

 
Počet výchovných opatření byl vzhledem k osobní nepřítomnosti žáků od 11. 10. 2020 adekvátní. 
Většina opatření byla v důsledku neplnění povinností vyplývající z distanční formy vyučování, 
případně za neomluvenou absenci po nástupu žáků do školy. Udělené pochvaly reflektovaly příkladný 
přístup ke studiu v době pandemie COVID 19 a účast na soutěži Technowitz. 
 

5.3. Přehled prospěchu žáků 
 

Prospěch žáků   
počet   
   
 1. pololetí 2. pololetí 
prospěl s vyznamenáním 5 14 
prospěl 285 237 
neprospěl 75 58 
nehodnocen 47 38 

 
Hodnocení žáků se opíralo převážně o hodnocení v distanční formě vzdělávání. Podklady pro 
klasifikaci a hodnocení získávali pedagogové  z aplikací MS TEAMS, MS FORMS a Škola On Line. 
Snahou bylo využívat co nejvíce formativní hodnocení. Pedagogové využívali pro hodnocení 
doporučené metodické materiály z MŠMT. Stěžejním problémem byla ale výuka odborného výcviku, 
kterou nelze žádným způsobem nahradit. Získání praktických dovedností, technologických postupů 
a odborných činností nebylo možné v plné míře zabezpečit. Žáci a pedagogové vyvinuli maximální 
úsilí pro splnění stanovených kompetencí. Škola maximálně možným způsobem využívala možnost 
individuálních a skupinových konzultací za zpřísněných hygienických podmínek. 
Testování žáků probíhalo zcela bezproblémově a nemělo žádný vliv na organizaci výuky po návratu 
žáků do školy. Většina žáků dosáhla mírně lepších studijních výsledků. Počet neprospívajících žáků 
korespondoval s počtem žáků neúčastnících se distanční výuky. Při klasifikaci a hodnocení žáků byly 
respektovány metodické pokyny MŚMT.     
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5.4. Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 

 
Počet zameškaných a neomluvených hodin 
počet   
   
 1. pololetí 2. pololetí 
Počet zameškaných hodin 15528 14657 
Z toho neomluveno 363 1349 
Průměrný počet absence na žáka 40,33 35,47 
Průměrný počet neoml. absence na žáka 0,94 3,61 

 
Zameškané a neomluvené hodiny za 1. pololetí jsou od 1. 9. 2020 do 11. 10. 2021, za 2. pololetí od 
26. 04. 2021 v odborném výcviku a od 03. 05. 2021 v teoretické výuce, do 30. 06. 2021. Pro některé 
žáky byl problematický návrat do praktické výuky. Problémy s docházkou do školy se více 
projevovaly u nižších ročníků. 
 

5.5. Uplatnění absolventů 

Počet absolventů maturitního studia uplatňujících se v dalším studiu na vysoké škole klesá, řada žáků 
na základě souvislé odborné praxe získává již během studia kontakty pro budoucí povolání. 
Absolventi všech technických oborů vyučovaných školou nemají téměř žádný problém s uplatněním 
na trhu práce.  
 

5.6. Produktivní činnost žáků 
 

Produktivní činnost   
počet   
   

zaměstnavatel počet 
žáků forma spolupráce 

G. T. TRADE, s. r. o. 2 zabezpečení praktického vyučování 
TI Automotive, s. r. o. 1 zabezpečení praktického vyučování 
ZF, s. r. o. 2 zabezpečení praktického vyučování 
   

 
Vzhledem k pandemii COVID 19 byly v dubnu 2021 organizovány individuální konzultace, v květnu 
2021 pak skupinové konzultace, vlastní produktivní činnost žáků tak probíhala jen u několika málo 
žáků. U žáků byla zásadní příprava na úspěšné zvládnut závěrečných zkoušek, která probíhala na 
pracovištích ve škole. 
 

6. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 
 
Škola spolupracuje dlouhodobě s mnoha sociálními partnery regionu, kteří mají vztah k obsahům 
všech vzdělávacích programů, ke zkvalitnění výstupu vzdělávacího procesu a k uplatnění absolventů. 
Kromě níže jmenovaných organizací spolupracuje škola s řadou firem regionu  
a také s podnikateli – fyzickými osobami, u kterých jsou na odborném výcviku žáci 3. ročníků oborů 
skupiny H a žáci 4. ročníků oborů skiny L. Systém je realizován týdenním cyklem, ve kterém jsou 
žáci tři dny ve firmě a dva dny v dílnách školy. Cílem je vytvořit předpoklady pro přípravu na výkon 
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budoucího povolání současně s maximální přípravou pro úspěšné ukončení studia. Spolupracující 
firmy se také podílejí na materiálně technické pomoci škole (montérky, trička, materiál). Spolupráce 
s firmami je také využíváno při realizaci souvislých praxí žáků skupiny oborů M a L. Dobrá 
spolupráce s firmami v našem regionu se odráží i v anketě Škola doporučená zaměstnavateli. Během 
školního roku 2020/2021 narážela komunikace se sociálními partnery na problémy spojené 
s pandemií COVID 19. 
 
Přehled sociálních partnerů školy: 

6.1. Úřad práce v Jablonci nad Nisou, Liberci 

 
Úřad práce v Jablonci nad Nisou (ÚP Jablonec n. N.) spolupracuje se školou dlouhodobě. Ředitel 
školy je členem Poradního sboru ÚP v Jablonci nad Nisou. V tomto školním roce se veškerá 
komunikace odehrávala v elektronickém prostředí. 
 
Na základě získaných informací reagovala škola na požadavky zaměstnavatelů v přípravě žáků 
a nabízela vzdělávací kurzy pro veřejnost. V rámci náboru škola respektovala požadavky trhu práce 
v regionu a nabídku nedostatkových profesí. Soustředila se především na nabídku učebních oborů:  
Nástrojař, Strojní mechanik (Zámečník), Obráběč kovů, Elektrikář (Slaboproud), Elektrikář -
silnoproud a maturitních oborů Strojírenství, Elektrotechnika (Mechatronika), Mechanik seřizovač 
(CNC strojů) a Mechanik elektrotechnik (Robotika). 

6.2. Hospodářská komora a firmy regionu 
 
Krajská hospodářská komora spolupracuje se školou již přes deset let. Příkladem dobré spolupráce je 
účast našich žáků v celostátním kole soutěže T-Profi. Ředitel školy se dále pravidelně účastní setkání 
s podnikateli a představiteli ČR. 
Počty firem, které samy aktivně požadují umístění žáků školy na realizace odborného výcviku v jejich 
provozech, každoročně narůstají. Firmám stále více chybí technicky vzdělaní pracovníci  
a takto si podchytí a vychovají potenciální zaměstnance. Všichni žáci třetích ročníků učebních oborů 
vykonávají odborný výcvik ve firmách, kde získají více zkušeností s uplatněním svých profesí na trhu 
práce. 
Přínosem pro kvalitu výuky byly nadále exkurze žáků a pokračující stáže pedagogů, např.  
ABB, G. T. TRADE, KNORR-BREMSE, AKT Plastikářská 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 důležité skupiny sociálních partnerů 

Asociace středních průmyslových škol 
Sdružení učňovských zařízení (SUZ) 
Cech KOVO 
Sdružení odborných škol ČR provozujících autoškolu 
Rodiče a zákonní zástupci žáků 
Veřejnost 
Pakt zaměstnanosti 
 

Odbory ve škole nepracují, pro nezájem ze stran zaměstnanců byly v květnu 2012 zrušeny. 
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6.4. Spolupráce se zaměstnavateli ve vztahu k § 57 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

 

 Každoročně pořádá škola Kulatý stůl se spolupracujícími firmami, ve kterých žáci konají 
odborný výcvik nebo odbornou souvislou praxi. V tomto roce bylo možné komunikovat 
pouze formou videokonference. Vzhledem k uzavření škol a nutnosti zvládnutí závěrečných 
učňovských zkoušek bylo dohodnuto, že žáci nebudou konat odborný výcvik ve firmách. 
Odborné měsíční praxe byly ve všech oborech v důsledku pandemie COVID 19 zrušeny. 

 V rámci projektu Šablony je ve škole vytvořena pro personální podporu pozice koordinátora 
spolupráce školy a zaměstnavatelů. Komunikace probíhala na platformě elektronické 
komunikace a na konci školního roku byla osobní setkání k řešení problémů souvisejících 
s praktickými dovednostmi minimalizována. 

 Účast odborníka z praxe v rámci teoretické odborné přípravy se podařila realizovat pouze 
v jednom případě. Vzhledem k uzavření škol a distanční formě výuky nebylo možné tento 
faktor do výuky zařadit. 

 Účast odborníka z praxe se podařilo zajistit pro konání jednotných závěrečných zkoušek, pro 
profilovou část maturitní zkoušky. Jako velmi pozitivní lze hodnotit zapojení odborníka 
z praxe v rámci soutěže T-Profi. 

 V rámci spolupráce se zaměstnavateli v oblasti dalšího vzdělávání byly součástí projektu 
Šablony stáže pedagogických pracovníků u možných budoucích zaměstnavatelů našich 
absolventů. Cílem je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při 
vzdělávání a výchově žáků. 
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Sociální partneři      
Počet      
      

Zaměstnavatel Forma spolupráce Počet 
žáků 

Počet 
pedagogů Podpora vzdělávání v tis. Kč 

Autocentrum Fics Další vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků 0 1     
Benteler ČR s. r. o. Další vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků 0 1     
Giacomini Jablonec Další vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků 0 1     
G. T. TRADE, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 2 0     
Horyl Ondřej, integrace robotů Další vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků 0 1     
InCentrum Liberec Další vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků 0 1     
Kovárna liberec Další vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků 0 3     
TI Automotive, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 1 0     
ZF, s. r. o. Zabezpečení praktického vyučování 2 0     
ZF, s. r. o. Zapojení do tvorby koncepčních záměrů rozvoje školy 0 0 materiální podpora 40000 
ABB, s. r. o. Zapojení do tvorby koncepčních záměrů rozvoje školy 0 0 materiální podpora 40000 
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7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

7.1. Přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných školou 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

7.2. Doplňující informace 

 
Akreditované dílčí kvalifikace ve smyslu zákona č. 179/2006Sb. škola nemá. 
 
 

Přehled programů dalšího vzdělávání 2020/2021        

NETÝKÁ SE KURZŮ, KTERÝCH SE ÚČASTNÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY V RÁMCI SVÉHO VZDĚLÁVÁVÁNÍ, POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BY JE REALIZOVALA SAMA ŠKOLA PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE !  

název programu směr (výběr z nabídky) druh (výběr z nabídky) akreditace rozsah 
forma 
studia 

způsob 
ukončení 

počet 
účastníků 

počet 
absolventů 

žádný kurz neproběhl z důvodu Covidu          
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Doplňující informace   
   
 rok 2020 rok 2021 
Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 10 10 
Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 0 0 

Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání v roce 2020 0 
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8. Údaje o zapojení do projektů 

8.1. Zapojení do mezinárodních programů (např. Erasmus+), spolupráce se zahraničními školami 
 

Od 1. 9. 2018 probíhá realizace projektu Erasmus+. V září 2020 se začalo připravovat na  souvislou odbornou praxi v rámci projektu Erasmus+ 
celkem 32 žáků. Cílovou destinací na jaře 2021 měla  být Velké Británie a Irsko. Výjezd na zahraniční stáže se bohužel vzhledem k pandemii 
COVID 19 nepodařilo uskutečnit. Pro další období je již vzhledem k vízové povinnosti Velké Británie i tato destinace nereálná.  
 
Mezinárodní programy  
  
Název programu Počet zúčastněných dětí/ žáků/ studentů 
 ERASMUS + 32 
    

 

8.2. Zapojení do rozvojových programů MŠMT 
 

Škola byla zapojena do Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání víceoborových tříd, zvýšení tarifních platů nepedagogických 
pracovníků a zvýšení tarifních platů učitelů. 
 

8.3. Předložené a školou realizované projekty financované z jiných veřejných zdrojů, ze strukturálních fondů EU (příjemce, partner) 

Škola se aktivně účastní výzev projektů OP VK i ROP (IROP). Přehled je uveden v následující tabulce: 
 
 

Název projektu Dotační titul 
Příjemce / 
partner Získané prostředky 

CZ.02.3.68/0.0./0.0./18_065/0015854 OP VVV šablony II příjemce 1 257 290 Kč 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 OP VVV NAKAP II partner 3 382 500 Kč 
 2020-1-CZ01-KA102-077179  Erasmus +  příjemce 220 812 Euro  
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9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9.1. Výsledky soutěží a přehlídek 
 
AKTIVITY  a  SOUTĚŽE   ve školním roce 2020 – 2021 
 
Až na jednotlivé výjimky byly soutěže a aktivity vzhledem k mimořádnému opatření s COVID 19 
bez náhrady zrušeny. Některé aktivity proběhly on line formou. 
 
Škola, reprezentovaná 2 žáky zvítězila ve 4. ročníku celostátní soutěže TECHNOwizz, kterou 
každoročně pořádá ústecká komunitní nadace ve spolupráci s firmou AGC. 
 
Školní tým ve spolupráci se ZŠ A. Bratršovského a firmou ZF zvítězil v celostátním kole soutěže 
T-Profi, které organizovala Hospodářská komora ČR. Soutěž byla organizována video přenosem. 
 
Prezentace školy na veřejnosti 
 
V době pandemie COVID 19 škola z vlastních zdrojů vyrobila pro město Jablonec nad Nisou 500 
kusů ochranných štítů.  
 

9.2. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

  
 Na základě DVPP využili pedagogové nových možností software v oblasti 3D aplikací  

v inovovaných ŠVP. 
 Aplikovali jsme do výuky nové poznatky z oblasti společného vzdělávání v rámci evaluace 

oborů podle nových ŠVP. 
 Zařadili jsme nové technologické a technické poznatky v odborných předmětech do materiálů 

pro distanční výuku. 
 V rámci synchronní výuky byly použity interaktivní tabule pro názorné vyučování žáků. 
 V rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na SPŠT“ učitelé využívali vytvořené Digitální 

učební materiály (DUMy), které byly v distanční formě výuky vyhledávanými zdroji. 
 Informační systém Škola OnLine byl základní platformou pro zveřejňování informací o studiu  

a docházce, zveřejňovali jsme tam též výukové texty a informace k domácí přípravě. 
 Pro synchronní  výuku byla využita platforma  TEAMS a FORMS (OFFICE 365) 
 Pro maturitní práce s obhajobou využívali žáci zařízení pro 3D tisk, 3D skenování a 3D 

modelování. 
 V distanční formě výuky byly zařazeny překlady odborných textů do cizích jazyků (ANJ a NEJ) 

při výuce. 
 

9.3. Doplňková činnost 
 
Vedle své hlavní činnosti škola vyvíjí podnikatelské aktivity, které realizuje formou doplňkové 
činnosti. Tuto činnost škola provozuje za účelem komerčního využití odborného pracovního 
potenciálu, prostor a vybavení. Na jednotlivé činnosti živnostenský úřad vydal živnostenské listy. 
Během školního roku 2020/2021 byl zisk z doplňkové činnosti ovlivněn uzavřením škol a omezením 
provozu Autoškoly.  
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 Škola provozuje vlastní Autoškolu, která připravuje k řidičským zkouškám jednak žáky 
učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel, ale i zájemce z řad ostatních žáků školy 
a veřejnosti. Činnost autoškoly byla silně ovlivněna hygienicko-epidemiologickými opatřeními 
vzhledem k pandemii COVID 19. 

 V důsledku opatření v souvislosti s COVID 19 nebyl realizován pronájem Scolarestu, tělocvičny 
a učeben. 

 V školním roce 2020/2021 byly realizovány z části drobné zámečnické zakázky, na kterých se 
na konci školního roku podíleli produktivní prací naši žáci. 
 

 

9.4. Vlastní prezentace školy, akademie 

 
Škola prezentuje trvale své výsledky: 
 

 na webových stránkách školy 
 na facebooku a instagramu školy 
 na školních letácích 
 na billboardech u některých organizací 
 při spolupráci s žáky a rodiči 
 v tiskových článcích  

 

10. Údaje o poradenských službách 

10.1. Zpráva výchovného poradce 

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti výchovné poradkyně: 
 

 Poskytuje individuální poradenství žákům a jejich rodičům/zákonným zástupcům v případě 
vzniku vzdělávacích či výchovných problémů, popř. i osobních potíží zasahujících do 
vzdělávacího procesu, a poskytuje kariérové poradenství. To vše dle potřeby a aktuálně po celý 
rok. 

 Spolupracuje s třídními učiteli při vyhledávání a sledování problematických žáků, věnuje 
zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním. 

 Poskytuje poradenství pedagogickým pracovníkům v souvislosti se vzdělávacími  
a výchovnými problémy žáků. 

 Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (mezi žáky, mezi učiteli a žáky, popř. mezi 
rodiči/zákonnými zástupci žáků a učiteli).  

 Vede a archivuje dokumentaci vyšetření žáků z pedagogicko-psychologických poraden, 
speciálně-pedagogických center, psychologických poraden a jiných zařízení.  

 Individuálně konzultuje s vedením školy, s pedagogy i učiteli odborného výcviku aktuální 
okolnosti související s výchovně vzdělávacím procesem. 

 Kontaktuje rodiče/zákonné zástupce žáků při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků 
a účastní se schůzek s nimi. 

 Vyhledává, udržuje kontakt a komunikuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 a jejich rodiči/zákonnými zástupci, navrhuje opatření na zlepšení sociálního postavení žáků ve 
škole. 
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 Spolupracuje s metodikem prevence při sledování a odhalování projevů zneužívání návykových 
látek a ostatních sociálně patologických jevů (šikana, gamblerství, vandalismus, rasismus, 
kriminalita, atd.), navrhuje nápravná opatření. 

 Připravuje a pravidelně aktualizuje nástěnku ve 3. patře školy. 
 Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP Jablonec nad Nisou, PPP Liberec, 

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

 Pořizuje a archivuje dokumentaci související s žáky školy v souladu s nařízením EU 679/2016 
o obecném nařízení na ochranu osobních údajů – GDPR. 

 Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství.  
 Rozšiřuje si znalosti dalším vzděláváním v oblasti výchovných trendů, informuje o nich ostatní 

pedagogické pracovníky. 
 

Plnění plánu konkrétní činnosti ve školním roce 2020/2021 
 

 Aktivní účast na třídenním harmonizačním pobytu prvních ročníků (mimo budovu školy - třídy 
M1A, M1B, M1C). 

 Účast na třídních schůzkách SPŠT – formou MS TEAMS, včetně schůzky rodičů žáků 1. 
ročníků – v náhradním termínu. 

 Kariérové poradenství pro žáky 4. ročníků – včetně aktualizace nástěnky, informace o studiu  
 na vysokých školách, časopisy Kam pomaturitně, Dny otevřených dveří na VŠ atd. 
 Individuální pohovory se žáky se vzdělávacími problémy, speciálními vzdělávacími potřebami, 

s vysokou absencí či při kázeňském přestupku – spolupráce s třídními učiteli uvedených žáků 
 a ostatními učiteli. 
 Pomoc třídním učitelům i všem ostatním vyučujícím při řešení neprospěchu žáků během 

distanční výuky. 
 Kontakt s PPP v Jablonci nad Nisou a ostatními poradnami – zejména telefonicky a přes PC. 
 Evidence záznamů individuálních pohovorů a výchovných komisí se žáky a rodiči/zákonnými 

zástupci „problémových“ žáků v období osobní přítomnosti žáků ve škole. 
 Evidence a archivace dokumentace vyšetření žáků z pedagogicko-psychologických poraden, 

speciálně-pedagogických center, psychologických poraden a jiných zdravotnických zařízení. 
 Evidence intervenčních hodin a vytváření podkladů pro jejich odměňování. 
 Úzká spolupráce s metodikem prevence a se speciálním pedagogem na škole. 

 

10.2. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými 

Ve školním roce 2020/21 studovalo na naší škole ve studijních a učebních oborech 29 žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami.  
Z toho PO1: 3 žáci, PO2: 22 žáků, PO3: 3 žáci a PO4: 1 žák. U všech žáků byla PPP 
diagnostikována SPU či SPCH, (2 žáci s IVP). 
Jednotliví vyučující byli s problémy těchto žáků seznámeni. Vyučující respektovali Vyhlášku č. 
27/2016  řešící vzdělávání žáků se specifickými potřebami a individuální přístup k jednotlivým 
žákům podle předchozí vzájemné dohody.  Žákům byly doporučeny konzultace v konzultačních 
hodinách jednotlivých vyučujících – vzhledem ke koronaviru zejména přes PC. 
Ve školním roce 2020/2021 se nevyskytl ve škole žádný mimořádně nadaný žák, který by 
požadoval speciální přístup z hlediska talentu. 
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10.3. Zajištění speciální péče 
 
Během školního roku, se vzhledem k pandemii koronaviru a tedy dlouhodobé povinné  distanční 
výuce uskutečnilo pouze  5 výchovných komisí za přítomnosti rodičů žáků,  které řešily nevhodné 
chování, případně neúčast na distanční výuce. 
 

10.4. Vyhodnocení plánu prevence 

 
Prevence sociálně-patologických jevů žáků probíhá na základě zpracovaného Minimálního 
preventivního programu, který se zaměřuje především na tyto oblasti prevence: drogová závislost, 
alkoholismus a kouření, nezdravý životní styl, kriminalita a delikvence, netolismus, patologické 
hráčství, záškoláctví, šikana, vandalismus, intolerance, rasismus.  
Škola spolupracuje s mnoha odbornými a úředními institucemi - Studentská rada, Pedagogicko-
psychologická poradna v Jablonci nad Nisou, Preventivní centrum Maják v Liberci, Krajská 
hygienická stanice, Odbor sociálně právní ochrany dětí, Oddělení dávek sociální péče, Policie ČR, 
Městská policie, K-centrum Liberec, Poradna pro manželství, rodinu a závislosti a Občanská 
poradna.  
Plán prevence je každoročně rozšiřován na základě získaných poznatků z problematiky a ze 
spolupráce s žáky. Pořádáme přednášky, semináře pro žáky i zájemce ze strany rodičů, promítáme 
instruktážní filmy. V rámci prevence zveme do školy policii se psy. Pro žáky 1. ročníků jsme ve 
spolupráci s agenturou ADVAITA uspořádali přednášku s workshopem na téma mé místo 
v kolektivu, šikana.   

10.5. Zpráva metodika prevence 
 
Pomocí Minimálního preventivního programu směřuje škola hlavně k předcházení a zamezení 
vzniku nežádoucího a rizikového chování žáků. Poskytujeme převážně primární prevenci, kterou 
rozumíme veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování. 
Největší důraz klademe na spolupráci školy s rodiči žáků. Problematiku prevence začleňujeme také 
do výuky předmětů, jako je TEV, OBN, OBZ, DEJ, PRM. Velký důraz na prevenci sociálně 
patologických jevů je kladen i během kurzů (v předchozím roce pouze harmonizační). Zvýšená 
pozornost primární prevence je věnována prvním ročníkům, kde se utváří nové kolektivy a ve třídách 
se často objevuje ostrakismus, který může někdy vést k prešikaně nebo šikaně (včetně kyberšikany). 
Z tohoto důvodů MPP vykonává intervence ve třídách a na začátku roku agentura ADVAITA 
provádí s prvními ročníky svůj program na primární prevenci.  
V oblasti prevence sekundární provádíme screening a pokoušíme se zajistit včasnou intervenci.  
V případě, držení, přechovávání, požití nebo distribuci drog v objektu školy může následovat 
okamžité vyloučení ze studia.  Za školní rok 2020/2021 bylo díky osmiměsíční distanční výuce 
minimum výchovných komisí, přesto na konci roku byla ve třech případech řešena konzumace 
alkoholu během školních akcí mimo školu. Ze stejných důvodů nebylo řešeno, za normálních 
okolností nejčastější, záškoláctví (neomluvené hodiny), ale spíše neúčast v rámci distanční výuky.  
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11. Údaje o řízení školy 

11.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2020/2021 

 
Ve škole se osvědčil systém kmenových učeben pro všechny třídy. Každá třída má svou vlastní 
kmenovou učebnu. Každá třída je vybavena prezentační technikou. 15 učeben je vybaveno 
interaktivními tabulemi. Výzdobu tříd si určují ve spolupráci s třídním učitelem sami žáci. K změně 
učebny dochází při výuce odborných předmětů a cizího jazyka. 
Celkový počet tříd ve školním roce 2020/2021 byl 16. Zvýšený zájem o technické obory se projevil 
opakovaným otevřením prvního ročníku oborů skupiny L. Motivačním prvkem je určitě tzv. 
pilotování L0+H. Všichni žáci přijatí do maturitních oborů prošli jednotnými přijímacími 
zkouškami. Přijímací řízení pro obory skupiny H nemá v podstatě žádná limitující kritéria, což se 
projevuje úrovní trendu klesajících schopností a vědomostí žáků přicházejících ze ZŠ. 
Budova školy je po doplnění potřebných technických zařízení kompletně pokryta wifi připojením. 
 
Z hlediska materiálních investic jsme realizovali následující významné akce: 
 
Rekonstrukce sociálního zařízení věž B   3 286 805 Kč 
Notebooky pro výuku           96 159 Kč 
Pracoviště hydrauliky a automatizace   1 303 647 Kč 
CO2 řezačka a gravírka        344 427 Kč 
Renovace podlahy v tělocvičně       107 932 Kč 
Renovace podlah v učebnách                              129 712 Kč 
CNC pro výuku (po havárii - pojišťovna)                         1 663 049 Kč 
 

11.2. Spolupráce se školskou radou, rodiči, odborovými organizacemi, jinými školami 
 
Školská rada i ve školním roce 2020/2021 pracovala dle svého plánu a v souladu se školským 
zákonem. Školská rada, schválila výroční zprávu, Školní řád. Vzhledem k možnosti prodloužení 
mandátů jednotlivých členů Školské rady byly v červnu 2021 podle nového volebního řádu zvoleni 
noví členové. 
S rodiči je škola ve spojení prostřednictvím informačního systému Škola Online, pomocí telefonů   
a emailů. Důležité informace zveřejňuje škola na školním webu. Vzhledem ke COVID 19 jsme 
pořádali pouze podzimní třídní schůzky s rodiči. Zákonným zástupců jsme nabízeli možnost 
individuálních návštěv kdykoliv po dohodě. Další třídní schůzky byly realizovány pomocí 
videokonferencí v prostředí MS TEAMS. 
Se středními školami Libereckého kraje jsme spolupracovali průběžně podle potřeb a specializace. 

11.3. Systém managementu kvality (ISO, EFGQM, CAF, …) 

V oblasti řízení pokračuje škola se systémem řízení v duchu normy ISO 9001, který byl zahájen 
v rámci projektu „Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji“. Na základě vytvořené Mapy 
procesů průběžně aktualizujeme a doplňujeme jednotlivé dokumenty, formuláře, řády a směrnice. 
Všechny inovované dokumenty jsou v souladu s nařízením EU 679/2016 o obecném nařízení na 
ochranu osobních údajů – GDPR. 
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12. Údaje o dalších záměrech školy, zhodnocení, závěr 

12.1. Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje, změny ve struktuře vzdělávací 
nabídky) 

 
Dopady demografického vývoje postihovaly určitým způsobem všechny odborné školy. Nyní 
dochází postupně k mírnému nárůstu počtu přijímaných žáků do 1. ročníků. Svoji důležitou roli má 
i obecné deklarování potřeby technicky vzdělaných lidí. Propagace technického vzdělání se tedy 
odráží i na počtu přijímaných žáků.. Zatím bohužel škola není v situaci, kdyby si mohla v oborech 
skupiny H žáky vybírat, kvalita uchazečů má spíše klesající tendenci. Ve studijních oborech skupiny 
M se vzhledem k jednotné přijímací zkoušce přijímá velká většina uchazečů proto, aby byl daný 
obor naplněn. V atraktivních oborech skupiny L převyšuje poptávka nabídku, zejména v oboru 
zaměřeném na robotiku, kde byl více jak 100% převis uchazečů. 
V oblasti struktury vzdělávací nabídky neplánuje škola žádné změny. Praxí bylo potvrzeno, že 
stabilní oborová nabídka je nejpřínosnější. Portfolio nabízených oborů považujeme vzhledem 
k horizontální i vertikální prostupnosti za vyvážené. Jako zásadní změna v souladu s požadavky 
firem byl v 1. ročníku učebních oborů, kromě oboru Elektrikář (silnoproud), vyučován tzv. sdružený 
odborný výcvik. Všichni žáci daných oborů prošli postupně 6 základními pracovišti tak, aby ve 2. 
ročníku mohli navázat na ně svým odborným zaměřením. 
Zcela zásadním faktorem bude vzhledem k distanční formě vzdělávání nutné doplnit praktické 
dovednosti, zejména v odborném výcviku. Změněné obsahy učiva bude pak třeba nejen doplnit, ale 
hlavně učivo procvičit. 
 
V posledních 6 letech je absolutní nárůst o  49 žáků. Nyní předpokládáme již stabilní počet žáků. 
Vývoj počtu žáků v posledních letech je shrnut v tabulce. Data jsou vždy k 30. 9. příslušného 
školního roku. 
 

 
 
Dále plánujeme: 
 ve spolupráci se zřizovatelem posílit zájem veřejnosti, především žáků osmých a devátých tříd  

o studium technických oborů 
 prohloubit spolupráci se základními školami regionu 
 navázat spolupráci s volnočasovou organizací Vikýř 
 pokračovat v realizaci kroužku robotiky 
 nadále prohlubovat spolupráci s rodiči 
 realizovat program L0+H 
 snížit míru absence a to převážně u žáků učebních oborů 
 zlepšit výsledky vzdělávání 

300

320

340

360

380

400

Vývoj počtu žáků

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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 omladit pedagogický sbor 
 rozšířit nabídku pro celoživotní vzdělávání 
 úspěšně se účastnit odborných soutěží 
 využívat možností z projektu Šablony 
 realizovat projekt NAKAP II 
 využít dalších nabízených projektových možností (bezpečnost…) 
 pokračovat v projektu Erasmus+ 
 

12.2. Investiční záměry 

 
 pokračovat v součinnosti se zřizovatelem v projektu  COV II 
 rozšířit technickým vybavením výuku robotiky (MacLab) 
 nákup nových PC pro pedagogy 
 oprava vodovodních stoupaček 
 instalace informačního systému AMOS 
 pořízení nové geometrie do autodílny 
 nákup automobilových diagnostik pro obor Automechanik 
 opravit vestibul u vchodu B 

12.3. Vývojové trendy 

 
 modernizovat školu a zkvalitňovat její vzdělávací funkci v souladu s Dlouhodobým záměrem 

Libereckého kraje v oblasti školství, Bílou knihou rozvoje vzdělanosti v ČR, v návaznosti na 
sedm pilířů podpory odborného vzdělávání 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 naplňovat alespoň dvě maturitní třídy v ročníku 
 pružně reagovat na požadavky zaměstnavatelů, úřadů práce a dalších subjektů 
 směřovat více k podnikům nabídku studia pro dospělé v rámci celoživotního vzdělávání 
 aktivně se dále zapojovat do grantových výzev a projektů 
 pokračovat v nastavené spolupráci se základními školami a případně ji rozšiřovat 
 prohloubit spolupráci s TU Liberec a firmami regionu 

 
12.4. Reflexe COVID 19 
 
Pro reflexi distanční výuky, která probíhala převážnou část školního roku 2020/2021 byl proveden 
dotazník pro pedagogy, žáky a zákonné zástupce. Výsledky šetření jsou shrnuty v přílohách.  

 
 

13. Údaje o výsledcích inspekční kontrol 

13.1. Inspekční zprávy, protokoly a zápisy správních orgánů 

 
Ve školním roce 2020/2021 proběhla na SPŠT jedna kontrola: 
Systémový audit na projekt č. 2020-1-CZ01-KA102-077179 
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Systémový audit musí DZS jako národní agentura programu Erasmus+ provést v souladu 
s grantovou dohodou na projekt č. 2020-1-CZ01-KA102-077179 s názvem Zahraniční odborné 
praxe (příloha III. Finanční a smluvní pravidla). Systémové audity provádí národní agentura  
u opakovaných příjemců grantů a u příjemců, jejichž grant na projekt mobilit překračuje 200 000 
EUR.  Součástí auditu byl také již ukončený projekt č. 2018-1-CZ01-KA102-047196. 
Cílem bylo posoudit nastavení a funkčnost systému administrace projektů mobilit v programu 
Erasmus+. 
Kopie protokolu o systémovém auditu v příloze č. 1 

 
 

14. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Obsah základních údajů o hospodaření školy je shodný se Zprávou o činnosti organizace za rok 2020 
zůstává v platnosti, tudíž ji znovu nepřikládáme. 
  
Přílohy: 
 

1) Kopie protokolu o systémovém auditu 
2) COVID dotazník pro pedagogy 
3) COVID dotazník pro žáky 
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Tato zpráva písemně shrnuje názor auditorů na auditovanou oblast, a to 

s přihlédnutím ke stanoveným cílům, vnitřní kontrole a nedostatkům, jež byly zjištěny. 
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1. SHRNUTÍ 
 
Na základě požadavků vycházejících z Grantové smlouvy programu Erasmus+ (Příloha I 
Všeobecné podmínky čl. II.20 a Přílohy III Finanční a smluvní pravidla čl. IV) a v souladu se 
zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, byl Domem 
zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, IČ 61386839 (dále jen DZS) 
realizován systémový audit programu Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava v organizaci 
Střední průmyslová škola technická, adresa Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, Rýnovice, 
466 05 Jablonec nad Nisou, IČO: 18385036, číslo smlouvy 2018-1-CZ01-KA102-047196 a 
2020-1-CZ01-KA102-077179. Cílem tohoto auditu bylo ověřit nastavení systému administrace 
programu Erasmus+ v organizaci  
 

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,  
příspěvková organizace. 

 
Při detailním posouzení systému, na základě kontroly vzorku, předložených důkazů 
a rozhovorů s vybranými zaměstnanci lze konstatovat, že systém pro realizaci programu 
Erasmus+ je v uvedené organizaci nastaven na vyhovující úrovni a s ohledem na možný 
budoucí rozvoj a potenciál by bylo účelné, aby se organizace zaměřila na níže uvedená 
doporučení: 
 

- Detailněji popsat odpovědnosti, agendu (např. sledování rizik, zajištění pojištění 
účastníků, zajištění publicity programu) a zastupitelnost jednotlivých členů 
projektového týmu a zavedenou směrnici pravidelně aktualizovat, zejména aktualizovat 
pro aktuálně běžící projekt č. 2020-1-CZ01-KA102-077179.  

- Formálně implementovat kontrolní mechanismy týkající se provádění pravidelných a 
průběžných kontrol realizace projektů včetně monitoringu a hodnocení rizik, které 
budou pokrývat nejen finanční náležitosti programu, ale také celkový soulad průběhu 
aktivit s kritérii požadovanými dle Grantové smlouvy a Příručky k programu Erasmus+, 
a to zahrnutím do směrnice k realizaci programu Erasmus+ nebo jiného interního 
předpisu. 

- Důrazně doporučujeme v souladu s příručkou k programu Erasmus+ (str.53 v AJ verzi 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_en.pdf) formalizovat 
vztah se všemi partnerskými organizacemi (tj. smluvně ošetřit zejména práva a 
povinnosti smluvních stran, finanční a platební podmínky, storno podmínky, kontrolu 
kvality, sankce v případě nedodržení povinností, způsob řešení situací vyžadujících 
zrušení, přesuny nebo změny v realizaci mobilit apod.), implementovat formální 
pravidla a postupy pro výběr nových partnerů a formalizovat evidenci výsledků 
průběžného hodnocení spolupráce se stávajícími partnery. Jako důsledek Brexitu 
hrozí, že země EU, které vysílaly své žáky do VB se přesunou do Irska a kapacita 
přijímajících organizací v Irsku tak bude vyčerpána, nebo může ze stejného důvodu 
dojít k snížení kvality umístění žáků. Doporučujeme vyhledávat partnery i mimo Irsko. 
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- Uvádět potvrzení a přehled o pojištění jako přílohu Účastnické smlouvy.  

- Postup výběru a zodpovědnost za výběr účastníků, za přípravu účastníků a za 
stanovení obsahu u stáží doporučujeme zahrnout do interní směrnice k realizaci 
programu. 

- Formálně implementovat jasná kritéria pro hodnocení úspěšnosti mobilit a kvality 
v rámci programu Erasmus+. 

- Formalizovat a implementovat systém pro vyplácení doplatků po ukončení mobilit a 
uvádět čísla bankovních účtů v rámci účastnické smlouvy.  

- Formálně implementovat pravidla pro vedení účetnictví související s programem 
Erasmus+ a jinými projekty financovanými z evropských fondů. 

 
 

 
 
Metodologie hodnocení výstupů z auditu je uvedena v části 2 této zprávy. Oblasti, u nichž 
auditoři identifikovali zvýšený potenciál rizika nebo příležitosti pro zlepšení, jsou blíže 
definovány v části 3 této zprávy.  
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2. ZADÁNÍ AUDITU 
 

2.1 Auditní tým 
 
Vedoucí auditního týmu:  Mgr. Kateřina Lisnerová 
 
Členové auditního týmu: Mgr. Katarína Císařová 
                                                     Mgr. et Mgr. Barbora Scholzová 
                                                     Ing. Žaneta Krupičková                                                      
                                                     Bc. Dominika Smiková 
                                                     Bc. Renáta Páníková  
 
 

2.2 Předmět a cíle auditu 
 
Posoudit nastavení a funkčnost systému administrace projektů mobilit v programu Erasmus+ 
v organizaci Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, 
příspěvková organizace. 
 
 

2.3 Auditované období 
 
Program Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava: 1. 9. 2018 - 21. 6. 2021. 
 
 

2.4 Termín realizace auditu:  
 
21. 6. 2021 

 

 

2.5 Auditované osoby / útvary 
 

JMÉNO FUNKCE 

Mgr. Petr Froněk Ředitel školy 

Bc. Jana Bláhová Školní koordinátor, asistentka ředitele 

Ing. Iva Málková Koordinátor 

Ing. Richard Málek Koordinátor 

Dagmar Chvojková Hlavní ekonom školy 
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2.6 Metodologie auditu 
 
Na základě požadavků vycházejících z Grantové smlouvy programu ERASMUS+ (Všeobecné 
podmínky čl. II.20 a Přílohy III Finanční a smluvní pravidla čl. IV) a v souladu se zákonem 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, byl připraven a realizován 
systémový audit programu Erasmus+ na vybraném vzorku. Cílem tohoto auditu bylo posoudit 
nastavení a funkčnost systému administrace projektů mobilit v programu Erasmus+ ve vybrané 
organizaci. Součástí systémového auditu byly rovněž rozhovory s vybranými zaměstnanci 
organizace.  
 
Kontrola vzorku na místě byla zaměřena na kontrolu projektu č. 2018-1-CZ01-KA102-047196 
a 2020-1-CZ01-KA102-077179, které probíhaly v období 1. 9. 2018 - 21. 6. 2021. Po ukončení 
místního šetření zpracoval auditní tým protokol z místního šetření, který byl na místě 
projednán se statutárním zástupcem. 
 
Pro hodnocení stavu systému byl vytvořen checklist, jenž zahrnoval rozdělení oblastí 
do 12 tematických celků, které souvisí s řízením programu Erasmus+: odborné vzdělávání a 
příprava. Tento checklist byl použit při komunikaci s auditovaným subjektem a na základě 
uvedených rozhovorů a předložených materiálů provedli auditoři hodnocení jednotlivých 
oblastí.  
 
Přehled témat: 
 
Téma: 1. Strategie programu Erasmus+ 
Téma: 2. Systém managementu mobilit a jeho nastavení 
Téma: 3. Mobility Tool 
Téma: 4. Nastavení kontrolních mechanismů v rámci programu včetně hodnocení rizik 
Téma: 5. Koordinátor Erasmus+ 
Téma: 6. Informovanost a publicita programu 
Téma: 7. Partnerské organizace 
Téma: 8. Účastníci 
Téma: 9. Aktivity 
Téma: 10. Hodnocení programu Erasmus+ 
Téma: 11. Finanční prostředky programu Erasmus+ 
Téma: 12. Účetnictví 
Téma: 13 Náhodně vybraný vzorek mobilit realizovaných v projektu č. 2018-1-CZ01-
KA102-047196. 
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Hodnocení rizikovosti oblastí je zpracováno v části 3 této zprávy. Pro hodnocení byla použita 
následující stupnice hodnocení s tím, že u každé oblasti je uvedena barva, která značí míru 
významnosti zjištění/rizika: 
 

Míra 
významnosti 

Zjištění Úroveň spolehlivosti 

Vysoká Systémová selhání, významný dopad na 
realizaci cílů projektu, daná oblast není 
z pohledu řízení rizik dostatečně ošetřena 
a vyžaduje vysokou pozornost 
managementu. 

Systém nefunguje. 

Středně 
vysoká 

Zjištění mající významný dopad na 
realizaci cílů projektu, daná oblast je sice 
ošetřena, nicméně vyžaduje zvýšenou 
pozornost managementu, neboť řízení 
není na takové úrovni, která by zajišťovala 
bezproblémový chod procesu/činnosti. 

Systém funguje částečně, je 
třeba provést podstatná 
zlepšení. 

Nízká Zjištění mají významný dopad na dílčí 
realizaci cílů projektu, daná oblast je pod 
dostatečnou kontrolou, nicméně 
v rámci posuzování se zde vyskytly 
oblasti, kterými by se management mohl 
zabývat a zlepšovat je. 

Systém funguje, je třeba 
provést dílčí zlepšení. 

Malá Zjištění nahodilého charakteru nemající 
významný dopad na realizaci cílů projektu 
či procesy, v oblasti nebylo identifikováno 
žádné riziko, z pohledu auditního týmu 
dostatečně ošetřeno. 

Systém funguje, je třeba 
provést nepatrná zlepšení či 
není třeba provést žádná 
zlepšení. 
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3. HODNOCENÍ NASTAVENÉHO SYSTÉMU V RÁMCI 
PROGRAMU ERASMUS+ 

 
 

3.1 Strategie programu Erasmus+ 
 

 

Strategie Střední průmyslové školy technické - Jablonec nad Nisou (dále jen „Příjemce“) 
v rámci programu Erasmus+ vychází ze strategického plánu rozvoje školy, který je 
aktualizován každý školní rok v dokumentu s názvem Výchovně vzdělávací program, ve 
kterém jsou popsány strategie Erasmus+ a dalších aktuálních projektů školy. Výchovně 
vzdělávací program je samostatný dokument školy, který je vydáván vždy na začátku 
školního roku a je přístupný pro všechny pracovníky školy. Strategie je aktualizována na 
základě aktuální poptávky a nabídky programových partnerů. Dokumenty jsou 
dostačující pro detailní popsání strategie programu Erasmus+. 

 
Závěr – doporučení: Bez zjištění. 
 

3.2 Systém managementu mobilit a jeho nastavení 
 

 

Systém managementu mobilit má Příjemce nastavený na vyhovující úrovni. Při 
systémovém auditu jsme neidentifikovali žádná závažná zjištění. Veškerou agendu 
spojenou s organizací mobilit zajišťuje projektový tým v čele s ředitelem školy. 
Management mobilit je logický, plynulý a transparentní. Projektový tým se skládá 
ze dvou projektových koordinátorů, školního koordinátora, hlavního ekonoma školy a 
učitele jazyků, kteří aktivně spolupracují s ostatními členy pedagogického sboru s cílem 
dosažení požadovaných výstupů. Povinnosti, zodpovědnost a agenda členů 
projektového týmu je formálně stanovena ve směrnici S 1.14 Realizace Projektu 
Erasmus+.  
 

 
Závěr – doporučení: Příjemci doporučujeme detailněji popsat odpovědnosti, agendu (např. 
sledování rizik, zajištění pojištění účastníků, zajištění publicity programu) a zastupitelnost 
jednotlivých členů projektového týmu a zavedenou směrnici pravidelně aktualizovat, zejména 
aktualizovat pro aktuálně běžící projekt č. 2020-1-CZ01-KA102-077179.   

  

3.3 Mobility Tool 
 

 

Příjemce používá k určení výše jednotkových nákladů vykazovaných v rámci projektu 
Erasmus+ aplikaci Mobility Tool v souladu s příručkou a pravidly programu Erasmus+. 
Příjemce do aplikace Mobility Tool zaznamenává veškeré informace týkající se všech 
realizovaných aktivit pravidelně, včas a v dostatečné míře.  

 
Závěr – doporučení: Bez zjištění. 
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3.4 Nastavení kontrolních mechanismů v rámci programu včetně hodnocení 

rizik 
 

 

 

Příjemce má stanovené přiměřené kontrolní mechanismy dle interní směrnice č. S 3.1._1 
– Účetnictví I., konkrétně dle části 6. Vnitřní finanční kontrola. Směrnice pokrývá, jak 
běžnou účetní agendu školy, tak i účetní praxi v rámci dotačních projektů. Finanční 
kontrola vykonávaná v organizaci na základě této směrnice je součástí systému 
finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky a Příjemce tímto 
předpisem aplikuje příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a vyhlášky Ministerstva financí o finanční kontrole č. 64/2002 Sb. na vlastní 
podmínky. 
 
Příjemce vypracoval analýzu rizik, která tvoří přílohu k žádosti o grant, a pravidelně 
monitoruje a vyhodnocuje rizika spojená s organizací mobilit. Ale navazující administrace 
řízení rizik či další monitorovací povinnosti nejsou v interní dokumentaci Příjemce 
dostatečně podchyceny. 

 

Závěr – doporučení: Doporučujeme Příjemci formálně implementovat kontrolní mechanismy 
týkající se provádění pravidelných a průběžných kontrol realizace projektů včetně monitoringu 
a hodnocení rizik, které budou pokrývat nejen finanční náležitosti programu, ale také celkový 
soulad průběhu aktivit s kritérii požadovanými dle Grantové smlouvy a Příručky k programu 
Erasmus+, a to zahrnutím do směrnice k realizaci programu Erasmus+ nebo jiného interního 
předpisu. 
 

3.5 Koordinátor Erasmus+ 
 

 

Roli koordinátora vykonávají dva výkonní pracovníci projektového týmu, kteří mají 
dlouhodobé zkušenosti s realizací projektů mobilit a s Příjemcem mají uzavřený 
samostatný pracovně-právní vztah na výkon této funkce. Jsou zodpovědní především za 
komunikaci se zahraničními partnery, koordinaci projektových aktivit, administrativní a 
finanční vedení projektu včetně smluvního zajištění. Administrativní agenda a archivace 
dokumentů spadá pod povinnosti školního koordinátora, který je zaměstnancem 
sekretariátu Příjemce. Pracovní náplň koordinátorů je určená směrnici S 1.14 Realizace 
Projektu Erasmus+.  

 
Závěr – doporučení: Bez zjištění. 
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3.6 Informovanost a publicita programu 
 

 

Propagace vně organizace je zajišťována pravidelným zveřejňováním informací na 
webových stránkách Příjemce, sociálních sítích nebo tiskovinách a organizováním dnů 
otevřených dveří, prezentací na regionálních burzách škol a při náboru žáků na 
základních školách.  
 
Příjemce organizuje setkání, na kterých minulí účastníci mobilit mohou sdílet své 
zkušenosti. Zážitky z mobilit účastníci sdílejí také prostřednictvím článků a fotografií 
zveřejňovaných na webových stránkách Příjemce. Informovanost v rámci organizace je 
zajišťována prostřednictvím pravidelných pedagogických porad, prezentací studentů a 
nástěnek. 

 
Závěr – doporučení: Příjemci doporučujeme zahrnout odpovědnost za publicitu do směrnice, 
aby bylo zajištěno, že dojde k plnění dle schválené projektové žádosti.   

 

3.7 Partnerské organizace 
 

 

Příjemce preferuje partnery z anglicky hovořících zemí a vysílá účastníky na mobility do 
Irska a Velké Británie (kvůli komplikovanosti procesu získávání víz, jako následek 
Brexitu, Příjemce již neplánuje vysílat žádné účastníky do VB).  Příjemce měl již 
z předchozích projektů vybudované kontakty se dvěma partnery, výběr třetího nového 
partnera proběhl na základě doporučení jiné střední školy. Za rozhodnutí a výběr 
partnera odpovídá ředitel, jakožto statutární orgán školy. S žádnou partnerskou 
organizací není sjednána individuální dohoda, ve které by byly definovány povinnosti 
obou stran. Součinnost partnerů je pravidelně monitorována ze strany koordinátora 
projektu a vyhodnocení spokojenosti a vzájemné spolupráce probíhá na úrovni každé 
partnerské organizace samostatně.   

Závěr – doporučení: Příjemci důrazně doporučujeme v souladu s příručkou k programu 
Erasmus+ (str.53 v AJ verzi https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_en.pdf) formalizovat vztah se 
všemi partnerskými organizacemi (tj. smluvně ošetřit zejména práva a povinnosti smluvních 
stran, finanční a platební podmínky, storno podmínky, kontrolu kvality, sankce v případě 
nedodržení povinností, způsob řešení situací vyžadujících zrušení, přesuny nebo změny 
v realizaci mobilit apod.), implementovat formální pravidla a postupy pro výběr nových partnerů 
a formalizovat evidenci výsledků průběžného hodnocení spolupráce se stávajícími partnery. 
Jako důsledek Brexitu hrozí, že země EU, které vysílaly své žáky do VB se přesunou do Irska 
a kapacita přijímajících organizací v Irsku tak bude vyčerpána, nebo může ze stejného důvodu 
dojít k snížení kvality umístění žáků. Doporučujeme vyhledávat partnery i mimo Irsko. 
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3.8 Mobilita účastníků 
 

 

Výběr účastníků mobilit probíhá ve dvou kolech a je transparentní. Veškeré informace o 
výběrových řízeních jsou zveřejňovány a kritéria hodnocení se liší dle dané destinace a 
zaměření. Mezi obecná kritéria v prvním kole výběru patří osobnost uchazeče, úroveň 
komunikace v angličtině, známka z angličtiny, průměr z profilových odborných 
předmětů, známka z chování a žádná neomluvená absence. Ve druhém kole 
výběrového řízení se hodnotí výsledky z přípravného kurzu a kvalita zpracování 
životopisu a motivačního dopisu. Kritéria jsou zdokumentována a jednotná pro všechny 
zájemce. Výběrová komise se skládá z vyučujícího angličtiny, vyučujícího odborného 
předmětu, třídního učitele a ředitele školy. 
 
Obsah stáží vychází z ŠVP, je stanoven ve spolupráci odborných učitelů a zástupce pro 
odborné praxe. Požadavek Příjemce předá zprostředkující organizaci, která vybere 
firmy. Zohledňuje se i zájem žáka. Délka stáže odpovídá délce tuzemské praxe. 
 
Aktivity účastníků jsou pravidelně monitorovány a splňují požadovaná kritéria. Před 
každou mobilitou je zajištěna příprava žáků po odborné, jazykové i kulturní stránce, za 
kterou je zodpovědný koordinátor. 
 
Ubytování v rodinách, pojištění a cesta je zabezpečována skupinově Příjemcem. Po 
absolvování stáže žák obdrží dokument Europass – mobilita, který může využít 
v budoucnu na trhu práce a při ucházení se o zaměstnání. 

 

Závěr – doporučení: Příjemci doporučujeme uvádět potvrzení a přehled o pojištění jako 
přílohu Účastnické smlouvy. Postup výběru a zodpovědnost za výběr účastníků, za přípravu 
účastníků a za stanovení obsahu ustáží doporučujeme zahrnout do interní směrnice k realizaci 
programu. 
 

3.9 Aktivity 
 

 

Způsobilost veškerých aktivit v rámci programu Erasmus+, jakožto i zabezpečení 
obsahové náplně aktivity v průběhu celé délky trvání programu, je průběžně 
zabezpečováno a monitorováno koordinátorem, garantem z partnerské zprostředkující 
organizace a celým projektovým týmem. 

 
Závěr – doporučení: Bez zjištění. 
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3.10 Hodnocení programu Erasmus+ 
 

 

Systém hodnocení programu Erasmus+ u Příjemce probíhá spíše neformálním 
způsobem. Celkové hodnocení probíhá na schůzkách projektového týmu, pedagogických 
radách, na základě zpětné vazby účastníků a partnerských organizací. Za shromažďování 
výsledků hodnocení je zodpovědný celý projektový tým, zejména však koordinátor. Mezi 
nástroje hodnocení mobility patří Závěrečné zprávy účastníků, pracovní deníky a 
závěrečné prezentace účastníků. 

 
Závěr – doporučení: Systém hodnocení úspěšnosti programu je založen na neformální 
zpětné vazbě. Příjemci doporučujeme formálně ukotvit jasná kritéria pro hodnocení úspěšnosti 
mobilit a kvality v rámci programu Erasmus+. 

 

3.11 Finanční prostředky programu Erasmus+ 
 

 

Příjemce vykazuje nárokované částky na základě jednotkových nákladů, které jsou určeny 
pravidly programu Erasmus+ v aplikaci Mobility Tool. Přerozdělování přidělených 
prostředků zajišťuje koordinátor, konečné rozhodnutí o přidělení prostředků musí být 
schváleno statutárním orgánem Příjemce. Část pobytových a cestovních nákladů je 
zabezpečována z grantu Příjemcem a zbytek je vyplacen účastníkovi v hotovosti nebo na 
bankovní účet (částka, která je vyplácena v hotovosti, je uvedena v účastnické smlouvě). 
Příjemce má zavedeny adekvátní kontrolní mechanismy pro vyplácení finančních 
prostředků. 

 
Závěr – doporučení: Příjemci doporučujeme uvádět čísla bankovních účtů v rámci účastnické 
smlouvy. Dále doporučujeme formalizovat a implementovat systém pro vyplácení doplatků po 
ukončení mobilit. 
 
3.12 Účetnictví 
 

 

Pro účetní evidenci programu Erasmus+ využívá Příjemce ekonomický informační 
systém GINIS. Vedení účetnictví je obecně popsáno ve směrnici č. S 3.1._1 – Účetnictví 
I., která je určena pro správu všech finančních prostředků a je průběžně aktualizována. 
Příjemce nemá zaveden vnitřní předpis, který by specificky upravoval vedení účetnictví 
související s programem Erasmus+. 

Účetní transakce související s programem Erasmus+ jsou vedeny na samostatném 
analytickém středisku pod číselným označením 0800 a 0820. Finanční prostředky v jiné 
měně, než CZK jsou převáděny/vypláceny kurzem dle směrnice č. S 3.14. – Směrnice 
k používání směnného kurzu pro projekt Erasmus+. Fixní kurz je uváděn na rok, dle 
platného kurzu ČNB. 

 

Závěr – doporučení: Příjemci doporučujeme formálně implementovat pravidla pro vedení 
účetnictví související s programem Erasmus+ a jinými projekty financovanými z evropských 
fondů. 
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3.13 Náhodně vybraný vzorek mobilit 

 
VET-SHORT: Krátkodobá mobilita žáků v OVP 
 
1. Kryštof Knop (Mobility ID: 47196-MOB-00007) 
2. Jaroslav Pesničák (Mobility ID: 47196-MOB-00032) 
3. Václav Kasan (Mobility ID: 47196-MOB-00029) 
4. Lukáš Janalík (Mobility ID: 47196-MOB-00006) 
5. Matouš Tvrdík (Mobility ID: 47196-MOB-00037) 
 

Při kontrole vybraného vzorku mobilit jsme identifikovali tyto nedostatky: 

 
V účastnických smlouvách není vyčíslená výše doplatku a pojištění není její 
součástí. 

 
Doporučení: Formalizovat vyúčtování po ukončení mobility, uvádět pojistnou smlouvu a 
rozsah pojištění jako přílohu smlouvy. 
 

 
U tří vylosovaných mobilit z roku 2020 způsob vyplacení zálohy a doplatku 
neodpovídá způsobu uvedenému v účastnické smlouvě. 

 
Způsob vypořádání: Způsob vypořádání již není relevantní. Bez vlivu na výši grantu. 
Doporučujeme sjednat nápravu pro další období. 
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4. VYPOŘÁDÁNÍ NÁLEZŮ Z PROTOKOLU Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ 
 
Na základě místního šetření byly zjištěny uvedené nedostatky:  
 

Oblast zjištění Popis nedostatku/doporučení Způsob vypořádání 

  
Při místním šetření nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky vyžadující vypořádání. 
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5. PŘÍLOHY 
 

5.1 Seznam dokumentace 
 
Dokumenty předložené před šetřením: 
- dokumentace výběrového řízení účastníků mobilit  
- doložení způsobu uznávání výsledků učení  
- grantové smlouvy  
- interní směrnice organizace související s vedením účetnictví  
- kompletní seznam jednotlivých typů účetní dokladů a jejich označení  
- nárokování cestovních náhrad zaměstnanců  
- scany účetních dokladů k uplatňovaným nákladům včetně způsobů zaúčtování  
- scany výpisů z bankovních účtů dokládající bankovní transakce projektu  
- pokladní doklady  
- účetní sestavy dokladující oddělenou formu zaúčtování položek projektu  
- vnitřní předpisy související s realizací. 
 
Dokumenty předložené k nahlédnutí při místním šetření: 
- originály dokladů o pojištění účastníků 
- originály smluv o bankovním účtu 
- originály dokladů o účasti na zahraniční mobilitě  
- originál účastnické smlouvy 
- výpisy z účtu.   

 
Dokumenty doložené dodatečně: 
- směrnice Realizace projektu Erasmus+ z 1.1.2018, S1.14  
- směrnice o vnitřních kontrolách  
- aktuální výchovně vzdělávací plán 
- dohoda o provedení práce s panem Málkem 
- dokument, ve kterém je uvedena analýza rizik. 
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Dotazník pro pedagogy SPŠT

1. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe

2. Které předměty vyučujete (vyberte všechny, které ve škole vyučujete)

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)  R

34
Odpovědi

16:07
Průměrná doba vyplňování

Aktivní
Stav

1 - 3 roky 8

4 - 10 let 8

11 - 15 let 8

16 - 20 let 2

více než 20 let 8

Český jazyk a literatura 2

Cizí jazyk 4

Matematika 6

Fyzika, Základy přírodních věd 4

Dějepis, Občanský základ 2

Ekonomika 2

Informatika 5

Stroje, jejich výpočty a měření … 5

Nauka a technologie (NMA, T,… 4

Tvorba dokumentace a progra… 6

Elektrická měření (MAD, ELM) 3

Základy elektrotechniky a elek… 5

Řízení a regulace (MET, ROB, … 2

Odborné předměty oboru aut… 1

Odborný výcvik, učební praxe 13

https://www.office.com/launch/forms?auth=2
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3. Vaše výuka ve školním roce 2020/2021 probíhala

4. Kolik hodin denně jste průměrně strávili s přípravou výuky na dálku, komunikací se žáky a
vyhodnocováním jejich práce?

5. S jak velkou částí žáků jste byli pravidelně (aspoň dvakrát v týdnu) v kontaktu (komunikace s
žáky či jejich rodiči, zadávání úkolů, vyhodnocování práce apod.)?

6. Jaký typ výukové formy jste využívali při výuce na dálku (vyberte všechny možnosti, které byly
využívány).

pouze v učebních oborech 7

pouze ve studijních oborech 6

ve studijních i učebních obore… 21

méně než dvě hodiny 1

dvě až čtyři hodiny 11

čtyři až šest hodin 4

šest až osm hodin 10

více než osm hodin 8

se všemi 5

skoro se všemi 21

asi s polovinou 7

skoro s žádným 1

s žádným 0

on - line výuka (MS Teams) 27

zadávání úkolů pomocí Školy … 31

testování pomocí Školy On Lin… 17

využití platformy sociálních sít… 3

jiné než výše uvedené 11
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7. Jaký typ výukového obsahu jste využívali při výuce na dálku (vyberte všechny možnosti, které
byly využívány).

8. Změnil/la jste v souvislosti s distanční výukou OBSAH výuky?

9. Byl/la jste spokojen/na s tím, jak žáci doma pracovali?

10. Byl/la jste spokojen/na s komunikací a spoluprací s rodiči?

učebnice a pracovní sešity, po… 14

oskenované materiály (vlastní … 20

on-line encyklopedie a přehle… 10

specializované stránky s výkla… 18

výuková videa (vlastní, YouTu… 25

e-knihy učebnicových naklada… 1

weby určené k procvičování lá… 12

vlastní DUMy (Activ Inspire, P… 19

zcela zásadně 1

významně 6

trochu ano 16

velmi málo 10

vůbec ne 1

určitě ano 0

spíše ano 10

tak napůl 18

spíše ne 4

určitě ne 2

určitě ano 1

spíše ano 18

tak napůl 10

spíše ne 2

určitě ne 3
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11. Jak často jste v průběhu distanční výuky komunikoval/la se svými kolegy ze školy?

12. Které skutečnosti vám komplikovaly distanční výuku  (vyberte všechny komplikace, kterým jste
musel/la čelit)

13. Podařilo se vám dostatečně připravit žáky k MZ nebo ZZ (pokud jste žáky nepřipravovali,
otázku vynechte).

alespoň jednou za den 6

několikrát týdně 13

jednou za týden 8

jen výjimečně 7

vůbec 0

že jsem pro ni neměl/la dostat… 13

že jsem pro ni neměl/la dostat… 12

že jsem pro ni neměl/la dostat… 7

že pro ni někteří žáci neměli d… 23

že pro ni neměli žáci dostateč… 27

že jsem pro ni neměl/la dostat… 0

že někteří kolegové nedostate… 1

určitě ano 7

spíše ano 14

tak napůl 0

spíše ne 0

určitě ne 0
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14. Vedlo uzavření školy k některému z následujících negativních důsledků? (vyberte všechny
možnosti s možnými negativními důsledky).

15. Jaký by měl být podle vašeho názoru přibližný poměr synchronní a asynchronní výuky.

16. V případě vynuceného opakování distanční výuky byste uvítali (vyberte všechny možnosti
podpory).

nestihl/la jsem probrat plánov… 9

žáci dostatečně nepochopili p… 15

žáci dostatečně neprocvičili da… 26

žáci byli přetížení 4

žáci ztratili motivaci 25

zhoršily se vztahy mezi žáky v… 2

100% synchronní 2

75% synchronní a 25% asynch… 7

50% synchronní a 50% asynch… 18

25% synchronní a 75% asynch… 6

100% asynchronní 1

technickou podporu (zlepšení … 15

metodickou podporu (školení … 17

praktickou podporu ( worksho… 12

žádnou podporu nepotřebuji 6
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17. V případě poskytování individuální podpory pro vybrané žáky jste využíval/la individuální
podporu (vyberte všechny možnosti poskytované podpory).

18. Nové formy a metody práce z distanční výuky budu v průběhu další výuky využívat (zadávání
úkolů, výukové zdroje, testování.....)

19. Komunikace třídního učitele se zákonnými zástupci probíhala během distanční výuky (pokud
jste funkci třídního učitele nevykonávali, otázku vynechte).

20. Identifikaci výsledků vzdělávání jednotlivých žáků a jejich dosažený pokrok ve vzdělávání

prezenční formu konzultace 18

on-line formu konzultace (MS … 22

zasílání individuálních výukový… 18

využití platforem sociálních sítí  2

žádnou individuální podporu j… 4

často 3

občas 22

zřídka 6

vůbec 3

bezproblémově 11

s malými obtížemi 3

s problémy 2

zákonní zástupci nekomuniko… 0

zvládám bez obtíží 15

zvládám s obtížemi, které lze … 15

zvládám s obtížemi, které vzhl… 2

identifikaci výsledků a pokrok… 2
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Dotazník pro žáky SPŠT k průběhu distanční výuky ve školním roce 
2020/2021

1. Ve školním roce 2020/2021 jsem byl/la žákem

2. Ve školním roce 2020/2021 jsem studoval/la

3. S technickým vybavením (PC+ připojení) pro realizaci distanční výuky jsem

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2)  R

146
Odpovědi

06:41
Průměrná doba vyplňování

Aktivní
Stav

1. ročníku 65

2. ročníku 77

3.ročníku 4

učební obor 60

maturitní obor 86

neměl/la žádný problém 100

neměl/la problém s technický… 42

měl/la zásadní problém, proto… 4

https://www.office.com/launch/forms?auth=2
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4. Mé zkušenosti a dovednosti s ovládáním PC 

5. Pro ovládání aplikací MS TEAMS a ŠKOLA ON LINE bych do budoucna od školy

6. Základní platformy aplikací MS TEAMS a Škola On Line

7. Nejmenší problémy mi při distanční výuce dělaly předměty (můžete volit i více možností)

jsou velmi dobré 52

jsou dobré 82

jsou malé 12

nejsou žádné 0

uvítal/la odbornou pomoc pro… 8

uvítal/la odbornou pomoc pro… 7

uvítal/la procvičení práce s apl… 19

nepotřebuji žádnou pomoc 112

jsem ovládal/la bez problémů 89

jsem ovládal/la s drobnými ne… 50

jsem ovládala s velkými probl… 6

neovládám 1

Český jazyk 88

Cizí jazyk 66

Matematika 50

Odborné předměty 42
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8. Největší problémy jsem při distanční výuce měl/la s předměty (můžete volit i více možností)

9. Distanční výuky, která probíhala on line (pomocí MS TEAMS)

10. Při on line výuce pomocí MS TEAMS

11. Odevzdávání úkolů přes Školu On Line 

Český jazyk 14

Cizí jazyk 35

Matematika 64

Odborné předměty 88

jsem se účastnil/la pravidelně 108

jsem se účastnil/la nepravidelně 37

jsem se neúčastnil/la 1

jsem se účastnil/la výuky aktiv… 70

jsem pouze sledoval/la výuku 68

jsem se pouze přihlásil/la a vý… 7

jsem se nepřihlásil/la 1

mi nedělalo žádné problémy 75

jsem zvládal/la s problémy 66

jsem nezvládal/la 5

jsem neplnil 0
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12. Počet on line hodin v českém jazyce 

13. Počet on line hodin v cizím jazyce

14. Počet on line hodin v matematice 

15. Počet on line hodin v odborných předmětech

byl přiměřený 101

byl malý, nedostatečný 33

byl velký 12

byl přiměřený 76

byl malý, nedostatečný 26

byl velký 44

byl přiměřený 83

byl malý, nedostatečný 13

byl velký 50

byl přiměřený 64

byl malý, nedostatečný 65

byl velký 17
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16. Pro distanční formu výuky mi více vyhovovaly (můžete zvolit i více možností) 

17. Při možnosti využití nabídky konzultací 

18. V případě individuální potřeby dovysvětlení látky nebo procvičení látky byli pedagogové 

19. Za dobu distanční formy výuky u mě došlo k (můžete zvolit i více možností) 

on line hodiny (MS TEAMS) 95

materiály zadávané přes Školu… 88

výukové materiály z jiných zdr… 62

materiály komunikované přes … 20

materiály komunikované přes … 6

jsem využíval/la individuální f… 20

jsem využíval/la skupinovou f… 27

jsem možnosti nevyužil 99

vstřícní se snahou mi pomoci 54

ochota byla  jenom u některých 77

moc ochotní nebyli 12

neochotní, věc neřešili 3

zvýšení dovedností s PC a apli… 44

zlepšení studijních výsledků 66

k zhoršení studijních výsledků 53

zlepšení organizovanosti méh… 44

ztrátě motivace o studijní výsl… 41

ztrátě zájmu o daný obor 28

problému se přinutit učit 80

pocitu, že se to nějak vyřeší o… 15

k ztrátě návyku pravidelných č… 50

pocitu izolace z chybějícího tří… 35
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20. Pro úspěšné zvládnutí distanční výuky jsem z mé strany udělal/la 

21. Rodiče byli o průběhu distanční výuky a hodnocení informováni vámi 

22. Pro případné nové zavedení distanční výuky 

maximum toho, co šlo, pro do… 73

jen nutné, abych byl hodnoce… 70

neudělal/la nic, neřeši/la jsem,… 3

každý den 64

jednou za týden 41

jednou za měsíc 4

jen v případě problémů 30

vůbec, není to jejich věc 7

nemusím nic řešit, vše zvládnu 101

musím řešit materiální vybavení 16

musím řešit ovládání aplikací 6

nebudu nic řešit, protože se to… 23
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