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Zpráva o činnosti organizace za rok 2021 
 
 

1. Všeobecná část  

1.1  Základní identifikační údaje o organizaci  

 
 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 
 
 IZO:     107 850 214 
 
 REDIZO:    600 010 490 
 
 Zřizovatel:    Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 1, 460 01 
 
 Ředitel školy:    Mgr. Petr Froněk 
      Mšenská 52 
      466 04 Jablonec nad Nisou  
 Školská rada 
  zástupci zřizovatele:   Mgr. Martin Kubáč, Ing. Iveta Valentová 
 zástupci pedagogů školy:  Mgr. Bianka Petrželková, Mgr. Jitka Zelinková 
 zástupci rodičů a zletilých žáků: Leona Šedková, David Řezníček 
 
 Dálkový přístup:   www.spstjbc.cz 

 sekretariat@spstjbc.cz, reditel@spstjbc.cz 
 
 Datum zařazení do rejstříku: 1. 7. 2007 
 
 Druh školy:    střední odborná škola 
 
 Celková kapacita školy:  620 žáků 
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1.2  Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní  
            a doplňkové činnosti 

 

1.2.1 Hlavní činnost 

Stabilizovaná nabídka vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na strojírenské, elektrotechnické 
a automobilové obory je uskutečňována ve dvou čtyřletých maturitních oborech skupiny M, dvou 
čtyřletých maturitních oborech s výučním listem skupiny L0+H (denní forma) a šesti tříletých 
učebních oborech skupiny H (denní forma). Od 1. 9. 2017 je škola zapojena do pilotního ověřovaní 
skupiny oborů L0+H a od 1. 9. 2021 počínaje prvním ročníkem již tyto obory vyučujeme standardně 
podle běžného režimu (§58 odst. 5 Školského zákona). Tyto obory skupiny L0+H  se příznivě 
projevili na růstu počtu žáků. 

 
Struktura oborů aktuálně vyučovaných ve školním roce 2021/2022 (stav k 1. 9. 2021): 
 

Kód Název Délka Druh vzdělávání 
Forma  

vzdělání 

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM  Čtyři roky Střední s maturitní zkouškou Denní 

26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) Čtyři roky Střední s maturitní zkouškou Denní 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (CNC strojů) Čtyři roky 
Střední s maturitní zkouškou 
a výučním listem 

Denní 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (robotika) Čtyři roky 
Střední s maturitní zkouškou 
a výučním listem 

Denní 

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) Tři roky Střední s výučním listem Denní 

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

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

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

Tři roky Střední s výučním listem Denní 

26-51-H/01 Elektrikář (slaboproud) Tři roky Střední s výučním listem Denní 

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

Na základě přijímacího řízení nastoupilo do prvních ročníků k 1. 9. 2021 celkem 124 žáků, z toho 66 
žáků do studijních oborů a 58 žáků do učebních oborů. Významný nárůst počtu žáků je v elektro 
oborech Celkem školu navštěvovalo 393 žáci. Pandemie COVID 19 se na počtu žáků přijímaných do 
prvních ročníků projevila jen nepatrně. 

Všechny vzdělávací programy jsou pouze v řádné denní formě. Výše uvedená struktura vyučovaných 
oborů umožňuje vzhledem k úrovni přijímaných žáků jak horizontální tak i vertikální prostupnost, 
což je v současném trendu významným faktorem. 

1.2.2 Doplňková činnost 

Přehled schválených doplňkových činností dle zřizovací listiny: 

 

 Provozování Autoškoly umožňuje škole zajistit výcvik vlastních žáků oboru Mechanik opravář 
motorových vozidel (Automechanik) a pořádání kurzů pro veřejnost (komerční část).  
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Vývoj počtu žáků

data k 30. 9.

 Výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor: mimoškolní 
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, umožňuje realizaci 
odborných vzdělávacích kurzů pro firmy i Úřad Práce. 
 

 Pronájem bytových a nebytových prostor  

Škola měla uzavřeny následující celoroční smlouvy: 

o Jan Kyzúr – odchovna ryb u vchodu C 
o ARTEMIS NET – anténa na střeše budovy  
o Scolarest – jídelna  
o Delikomat –  nápojový automat  
o Coca Cola – nápojový automat 

 
Dále jsou na základě objednávek krátkodobě pronajímány učebny, parkoviště, tělocvična. 
Vzhledem k omezení v důsledku pandemie COVID 19 došlo k výraznému omezení.   

 
 

 
1.3  Údaje o žácích školy 

Počet žáků reflektuje zvýšený zájem o technické vzdělávání. V posledních 6 letech došlo nárůstu o 
49 žáků. Nyní předpokládáme již stabilní počet žáků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhledem k novému způsobu financování regionálního školství podle Směrnice  Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy  č. j. MSMT-14281/2018  ze dne 11. dubna 2019,  o závazných 
zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady  
a obecními úřady obcí s rozšířenou působností,  ve znění směrnice Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy č. j. MSMT- 32965/2019 není možné vytvářet víceoborové třídy skupin oborů M a L, 
což je pro školu určitým omezujícím faktorem.  Omezení se také týká víceoborových tříd, u skupin 
oborů H. Tyto limitující faktory, vytváří pro školu určité organizační problémy. 
Oborové portfolio školy, které je konzultováno s potřebami zaměstnavatelů, vytváří u uchazečů  
o studium zvýšený zájem o technické vzdělávání. Významným prvkem pro volbu technického 
vzdělávání je i Stipendijní řád zřizovatele pro vybrané učební obory skupiny H.  
V daném roce opět významným způsobem zasáhla do výuky 2. pandemie COVID 19. Přechod na 
distanční formu výuky, organizační zajištění chodu všech činností školy včetně zavedení prvku home 
office si vynutilo nové přístupy a změny v organizaci práce. 
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Obory a počty žáků denního studia (Počty žáků jsou uvedeny k 1. 9. 2021): 

Název 
třídy 

Obory 
Počet žáků 

oboru 
Počet žáků 

třídy (z toho dívek) 

M1A 
23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM  14 

30(1) 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 16 

M1B 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (CNC strojů) 11 

18(0) 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (robotika) 7 

M1C 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (robotika) 18 18(0) 

U1A 
26-51-H/01 Elektrikář (slaboproud) 12 

25(0) 
26-51-H/02 Elektrikář (silnoproud) 13 

U1B 
23-51-H/01 Strojní mechanik 8 

32(0) 23-52-H/01 Nástrojař     7 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 17 

M2A 
23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM 12 

23(0) 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 11 

M2B 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (CNC strojů) 14 14(0) 
M2C 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (robotika) 24 24(0) 

U2A 
26-51-H/01 Elektrikář (slaboproud) 13 

26(1) 
26-51-H/02 Elektrikář (silnoproud) 13 

U2B 
23-51-H/01 Strojní mechanik 8 

26(0) 23-52-H/01 Nástrojař     6 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 12 

M3A 
23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM 19 

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

M3B 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (robotika) 17 17(0) 

M3C 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (CNC strojů) 11 

16(0) 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (robotika) 5 

U3A 
23-51-H/01 Strojní mechanik 5 

22(0) 23-52-H/01 Nástrojař 11 
23-56-H/01 Obráběč kovů 6 

U3B 
26-51-H/01 Elektrikář (slaboproud) 8 

28(0) 26-51-H/02 Elektrikář (silnoproud) 13 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 7 

M4A 
23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM  9 

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

M4B 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (CNC strojů) 12 

23(0) 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (robotika) 11 

Celkem 393 (3) 

 
 

Povinným kritériem přijímacího řízení do studijních oborů byly testy CERMAT. V příštím období 
bude škola maximálním způsobem opět propagovat technické vzdělávání a při přijímacím řízení se 
kromě kvantity zaměří i na kvalitu uchazečů, protože úroveň znalostí, vědomostí a dovedností ze ZŠ 
má klesající tendenci. Distanční výuka na ZŠ v období zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách, 
vzhledem k pandemii COVID 19, se výrazným způsobem projevila na znalostech přijímaných žáků 
do 1. ročníků SŠ. Znalosti přijatých žáků se pak zákonitě odráží ve výsledcích závěrečných  
a maturitních zkoušek. Doplňování chybějícího učiva využitím Národního plánu doučování se 
uplatňuje pouze u závěrečných maturitních ročníků. U žáků učebních oborů chybí motivace a zájem. 
Změna financování má i pozitivní faktor, kterým je možnost většího počtu dělení hodin, které 
pedagogičtí pracovníci využívají maximální měrou pro motivaci žáků a vytvoření podmínek  
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k úspěšnému zvládnutí studia ve všech oborech, řada žáků však i přes tyto všechny skutečnosti 
studium nedokončí.  

Průměrný počet žáků na třídu byl 23,12. 

 

1.4  Údaje o pracovnících organizace  

V roce 2021 pracovalo ve škole 44 pedagogických pracovníků. Z celkového počtu 44 pedagogů mělo 
39 plný úvazek. S ohledem na technické zaměření školy je v rámci pedagogického sboru vyšší 
zastoupení mužů, na SPŠT vyučovalo 27 mužů a 16 žen. Pro lepší fungování podpůrných opatření 
pro žáky se specifickými poruchami učení působil ve škole i speciální pedagog (úvazek 0,2). Provoz 
školy zajišťovalo v roce 2020 celkem 9 nepedagogických pracovníků.  
 

1.4.1 Přehled o kvalifikovanosti (včetně externistů)  

 

Dva pedagogové odborného výcviku a jeden učitel odborných předmětů nastoupil k 1. 9. 2021 na 
akreditované studium DPS. 

 

1.4.2 Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) 

 

Největší počet pedagogů je ve věku 55 – 64 let, průměrný věk je 47,85 let. Problémem je získávání 
pedagogů na pozice učitelů odborných předmětů, zejména pro předměty se zaměřením na elektro 
obory a informatiku. V roce  2021 nenastoupil žádný nový pedagog, ve škole působili 2 pedagogové 
důchodového věku. Na škole vyučuje jeden externista. 
 

1.4.3 Specializované činnosti 

 

Odborná  
i pedagogická 

způsobilost 

Pouze odborná 
způsobilost 

Pouze 
pedagogická 
způsobilost 

Bez způsobilosti Celkem 

37 7 0 0 44 

počet 
pedagogů 

< 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45- 54 let 55- 64 let     > 65 let Celkem 

celkem 1 6 11 9 15 2 44 
z toho ženy 0 3 3 5 5 0 16 

Specializační způsobilost: počet osob 
z toho bez 
kvalifikace 

výchovný poradce 1,00 0,00 
koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1,00 
koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích 
programů VOŠ 

1,00 0,00 

školní metodik prevence 1,00 0,00 
koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 
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Všechny specializační činnosti, kromě koordinátora informačních a komunikačních technologií, jsou 
ve škole pokryty plně kvalifikovanými pedagogy.  

 

1.4.4 Nepedagogičtí pracovníci 

 
č. Funkce Úvazek 
1. Správce  PC sítě úvazek 1,00 
2. Ekonomka školy úvazek 1,00 
3. Účetní úvazek 0,80 
4. Personalistka žáků, vzdělávání dospělých úvazek 1,00 
5. Sekretářka ředitele, VZMR úvazek 1,00 
6. Školník úvazek 1,00 
7. Údržbář, správce budovy úvazek 1,00 
8. Pracovně administrativní pracovník, úklid školy úvazek 1,00 
9.  Pracovnice na úklid školy úvazek 1,00 
                                                                           CELKEM             8,80 

 
Provoz školy v roce 2021 zajišťovalo 9 pracovníků na nepedagogických pozicích (8,80 přepočtených 
vázaných pracovní smlouvou), 1,5 pracovníků vázaných DPČ (úklid) a 0,25 pracovníků vázaných 
DPP (údržba a servis strojů). 
 

2 Hospodářská část 

Hospodaření školy v roce 2021 skončilo celkovým ziskem 167,4 tisíc Kč, jehož rozdělení  bylo, 
v částce 137,4 tisíc do rezervního fondu a 30 tisíc korun do fondu odměn, schváleno v dubnu 2022. 
 
Z provozních prostředků bylo rozšířeno vybavení počítačovou technikou za více jak 350 tisíc. 
Hlavním důvodem bylo optimální zajištění distanční a hybridní výuky. V rámci obnovy byl za 150 
tisíc pořízen školní nábytek do šaten a učeben. Dále bylo nakoupeno drobné vybavení, které slouží 
k aktuálním potřebám odborných předmětů, zejména odborného výcviku (přístroje, nástroje a nářadí 
do dílen) v celkové hodnotě cca 243 tisíc. 
 
Z investičního fondu byl pořízen nový server za cca 205 tisíc, který splňuje současné požadavky 
bezpečnostních standardů včetně zálohování dat.  Pro zlepšení komunikace informovanosti žáků jsme 
realizovali nákup elektronického informačního panelu za 98 tisíc. V rámci modernizace autodílny 
byly pořízeny měřící přístroje emisí a geometrie v ceně přes 487 tisíc.  
Za 238 tisíc byl opraven parketový povrch tělocvičny a podlahy v učebnách na 4. a 5. poschodí. 
V dubnu 2022 byla dokončena a předána rekonstrukce sociálního zařízení v celkové hodnotě 3,5 mil 
Kč.  
Úspěch v soutěži Technowizz byl oceněn nadačním příspěvkem 30ti tisíc od ústecké komunitní 
nadace a  byl využit na zprovoznění laserového plotru (vzduchotechnika). Od firmy Jablotron bylo 
získáno IT vybavení za 33 tisíc. 
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2.1 Hlavní činnost organizace  

 
Škola hospodařila s finančními prostředky ve výši přes 44,4 milionu Kč. 
 
Příspěvek na přímé náklady, který činil 37 685 616,00 Kč, byl vyčerpán v plné výši. V průběhu 
roku vráceno z příspěvku na doučování 50,- Kč. 
 
Příspěvek na provoz a odpisy majetku jsme obdrželi ve výši 6 706 323,00 Kč. Z těchto prostředků 
byly hrazeny odpisy ve výši 843 tisíc, náklady na energie 1,432 milionu, nákup materiálu pro provoz 
a výuku za 1,854 milionu, náklady na opravu budovy a vybavení 737 tisíc a ve výši 1,215 milionu 
služby potřebné k provozu školy. Částku 807 271,00 Kč, škola vrátila zřizovateli po konečném 
vyúčtování. 
  
Účelová dotace zřizovatele na stipendia žáků byla čerpána ve výši 302 500,00 Kč. Dále škola 
v prosinci obdržela neinvestiční dotaci 500 tisíc na akci „Stoupačky“, která bude realizována  
a vyúčtována v roce 2022, stejně jako investiční akce na pořízení automobilu pro Autoškolu, na níž 
škola získala od zřizovatele 533 tisíc. 
U aktuálně probíhajícího projektu Erasmus+, se projevily dopady omezení v důsledku pandemie, 
výjezdy žáků se nekonaly.  
V rámci projektu NAKAP II bylo spotřebováno 1 737 163,- Kč na investiční a 641 000,- Kč na 
neinvestiční výdaje. 
 

 
2.2 Doplňková činnost organizace 

Doplňková činnost, provozovaná v rámci činností schválených ŽÚ a uvedených ve ZL, přinesla škole 
zisk ve výši 150,5 tisíc Kč. Její výkony byly v roce 2021 výrazně omezeny opatřeními v rámci 
covidové prevence. 
 
Škola provozuje vlastní Autoškolu, jejímž hlavním přínosem je rozšíření služeb, které škola svým 
žákům poskytuje. Autoškola vynesla škole zisk cca 31 tisíc. 
 
Další z činností DČ je pronájem nebytových prostor v budově školy. Firma Scolarest má dlouhodobě 
pronajaté prostory školní jídelny, v nichž nám zajišťuje stravování našich žáků a zaměstnanců. Služby 
pro cizí strávníky nebyly v roce 2021 realizovány. Celoročně jsou pronajaty prostory pro odchovnu 
akvarijních ryb, umístění potravinových a nápojových automatů a umístění antény mobilního 
operátora. Krátkodobé pronájmy (v rozsahu hodin či dnů) se týkají jednotlivých učeben a tělocvičny 
a v tomto roce se neuskutečnily. Celkově škola na pronájmech získala 91 tisíc korun. 
 
V neposlední řadě přinášejí škole zisk (ve výši 28 tisíc) zakázky v oblasti zámečnictví a služeb 
autodílny a pneuservisu. 
 
Škola také spolupracuje s Úřadem práce a dalšími firmami a institucemi při realizaci rekvalifikačních 
kurzů, tyto se však v tomto roce nekonaly. 
 

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2021 

Fyzické inventury majetku a dokladové inventury závazků i pohledávek organizace proběhly 
v předepsaném období, byly odsouhlaseny a porovnány s účetním stavem. Inventarizační komise 
neshledala žádné inventarizační rozdíly. 
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2.4 Plnění nápravných opatření 

Z projednávání Zprávy o činnosti za rok 2020 nevyplynula žádná opatření. 
 

2.5 Přílohy 

Tabulka č.   1:   Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2021 
Tabulka č.   2:   Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2021 
Tabulka č.   3:   Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací  
                           – rok 2021 
Tabulka č.   4:   Peněžní fondy příspěvkové organizace 
Tabulka č.   5:   Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech  
                          k příslušným peněžním fondům 
Tabulka č.   6:   Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2021 
Tabulka č.   7:   Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2021 
Tabulka č.   8:   Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného      
                          do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2021 
Tabulka č.   9:   Plán investic organizace na rok 2021 – skutečnost 
Tabulka č. 10:   Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2021 
 

 

2.6 Doklady  

Výkaz P1-04 

Výkaz Zisku a ztrát 

Rozvaha 

Příloha závěrky 

 


























































