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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 2021/2022 škola poskytovala 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 maturitní zkouškou   Denní   

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

23-45-L/01     Mechanik seřizovač – CNC 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 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 Tři roky Střední s výučním listem Denní   

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

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

2.2. Změny v organizaci studia 
 
Střední průmyslová škola technická vyučovala ve školním roce 2021/2022 podle rejstříku 10 
Školních vzdělávacích programů. Ve škole je tak dlouhodobě stabilizována struktura nabízených 
oborů. Společně s touto stabilizací se realizovala horizontální i vertikální prostupnost mezi 
vyučovanými obory, aby se snížil počet žáků, kteří předčasně opouštěli vzdělávání. 
Od 1. 9. 2021 novelizovaná právní úprava umožnila vzdělávání oborů 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 v souladu s § 58 odst. 5 školského zákona. Jedná se o obory Mechanik seřizovač a Mechanik 
elektrotechnik, které se významným způsobem podílí na počtu žáků školy.  
Pro udržení a zvýšení kvality odborného vzdělávání jsme realizovali potřebné dělení žáků do dvou 
až tří skupin v rámci třídy. Z celkového počtu 17 tříd byly 3 jednooborové, 10 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 byla 22,94. Skupiny odborných 
předmětů byly tvořeny v předmětech: Učební praxe, Kontrola a měření, Nekonvenční technologie, 
Aplikace CAD systémů, CNC programování, Informatika. Dělení v cizích jazycích se uskutečňovalo 
podle Vyhlášky č. 13/ 2005 Sb. Odborný výcvik byl dělen na skupiny dle pravidel BOZP. 
Ve školním roce 2021/2022 jsme nadále dodržovali, 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.  
Přijímací řízení, všechny části maturitní zkoušky a kompletní jednotné závěrečné zkoušky proběhly 
ve standardních termínech. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

3.1. Přehled pedagogických pracovníků 
 
Průměrný věk všech pedagogů školy byl 48,78 let. Průměrný věk se sice snížil, 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 14 pedagogů 
všeobecně vzdělávacích předmětů a z 28 pedagogů odborných předmětů. Většina pedagogů současně 
vyučovala v učebních i studijních oborech.  
 
 
 

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 1,57 6,71 12,37 12,81 5,45 38,91 
z toho ženy 0,00 3,71       5,37 3,00 1,67 13,75 

 
 
 

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

počet                      
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 
kvalifikace 

 

38,91 6,00  
  
 
 
 
Z toho: počet (fyzický 

počet) 
z toho bez 
kvalifikace 

poradenské služby ve škole *: 2,00 0,00 
výchovný poradce 1,00 0,00 
školní metodik prevence 1,00 0,00 
školní speciální pedagog 0,00 0,00 
školní psycholog 0,00 0,00 
ostatní: 2,00 0,00 
koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích 
programů VOŠ 

1,00 0,00 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 0,00 0,00 
koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 
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Celkem 6 pedagogům, kteří působili na pozicích učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, 
chybělo vzdělání DPS. Během školního roku úspěšně ukončili studium 3 pedagogové a další 3 zahájí 
studium v příštím školním roce. 
 
Ve školním roce 2021/2022 byl celkový počet úvazkových hodin 913,5. Vzhledem k personálnímu 
zabezpečení školního roku bylo maximálním způsobem realizováno dělení tříd na skupiny. Bohužel 
podle výpočtu PHMAX by bylo teoreticky možné vyučovat až 1212 hodin. Takový počet hodin nejsme 
schopni personálně zabezpečit. 
 

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 

 
Provoz školy byl zajištěn 8 nepedagogickými pracovníky, v přepočteném počtu to bylo 7,8 úvazků. 
Ve škole jsou ty pracovní pozice: 
 
 

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

 provozní referentka 
 školník 

 

Většina funkcí je kumulovaných. Některé práce jsou realizovány formou dohod o práci nebo činnosti. 
Úklid školy je realizován pomocí 5 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 na 
počátku školního roku byly splněny všechny požadavky. 

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. 2021 nastoupili 2 noví pedagogové, kteří 
částečnými úvazky pokrývali výuku informačních technologií. 
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Ve školním roce 2021/2022 nenastoupil žádný nový absolvent. S jedním pedagogem byl na konci 
školního roku ukončen pracovní poměr z důvodu organizační změny.  
 

3.5. Mzdové podmínky pracovníků 
 

 

3.6. Další vzdělávání zaměstnanců školy 
 
V rámci projektu Šablony II a NAKAP II se pedagogové účastnili DVPP podle svého vlastního 
výběru, který byl zaměřen na jejich odbornost. V oblasti jazykového vzdělávání se seminářů a školení 
účastnilo 6  pedagogů, v oblasti matematických kompetencí 3 pedagogové, v oblasti odborných 
předmětů 7 pedagogů a v oblasti informačních technologií 2 pedagogové. Pro vlastní profilové 
vzdělávání vytvořil každý pedagog na školní rok svůj plán osobního rozvoje. Splnění tohoto plánu 
bylo hodnoceno ředitelem a daným pedagogem v červnu 2022. 
Projektu bezpečnosti škol s praktickým nácvikem se účastnilo celkem 7 zaměstnanců školy.  
Vzdělávání nepedagogických pracovníků bylo zaměřeno na školení v oblasti veřejných zakázek, 
spisové a archivní služby, inventarizace, daně z příjmu právnických osob a dalších povinných školení 
realizovaných zřizovatelem. 
 

4. Údaje o počtu žáků 
 
Počet žáků ve škole se zvýšil na 390. Na základě propagace školy a jí nabízených vzdělávacích 
programů se zájem o technické vzdělání stále zvyšuje. Největší zájem je o studijní obory. Pro 
uchazeče o studium je nejatraktivnější kombinace L+H. Za posledních 6 let vzrostl počet žáků o 49. 
Počty žáků v jednotlivých oborech jsou uvedeny v tabulce (viz níže). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

  
Přepočtený celkový počet pracovníků 46,7 
Přepočtený počet pedagogických pracovníků 38,9 
Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků  45 029 Kč 
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků  31 176 Kč 
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je získání maturitní zkoušky má zákonitě následný vliv na kvalitu žáků vstupujících do studijních 
oborů.  
 
 
Počty žáků studujících v jednotlivých oborech (stav k 30. 9. 2021) 
 
c 

                                                          Denní studium 
Název 
třídy 

Obory 
Počet žáků 

oboru 
Počet 

chlapci/dívky 

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

28/1 
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 15 

M1B 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač CNC 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 12 

25/0 
26-51-H02 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 14 14/0 
M2C 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - robotika 24 24/0 

U2A 
26-51-H01 Elektrikář 12 

24/1 
26-51-H02 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 

28/1 
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 11 

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

U3A 
23-51-H/01 Strojní mechanik 5 

21/0 23-52-H/01 Nástrojař 10 
23-56-H/01 Obráběč kovů 6 

U3B 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 8 

28/0 26-51-H01 Elektrikář 13 
26-51-H02 Elektrikář (silnoproud) 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 12 

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

Denní studium celkem  390       387/3 

 

4.1. Údaje o přijímacím řízení 

 
Počet přihlášek ke studiu byl obdobný jako v minulém školním roce. Přijímací zkoušky proběhly 
podle platné legislativy. Jednotná přijímací zkouška CERMAT byla stanovena pouze pro obory 
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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. 353/2016 Sb. ve 
znění vyhlášek č. 243/2017 Sb., č. 244/2018 Sb., č. 233/2020 Sb. a č. 200/2021 Sb.  
 

Údaje o přijímacím řízení  
Počet  
  
SŠ  počet 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 224 
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 41 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 206 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 18 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 11 
        z toho vyřešeno autoremedurou 11 
        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 40 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 1 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

 

4.2. 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. 
 

4.3. Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelem školy 

 
Rozhodnutí vydaná ředitelem školy  
Počet  
  
Rozhodnutí: počet 
o přestupu do jiné SŠ 11 
o změně oboru vzdělání 9 
o přerušení vzdělávání 0 
o opakování ročníku 28 
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 9 
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 60 
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5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 

5.1. Cíle ŠVP 
 
Střední průmyslová škola technická vyučuje celkem 10 školních vzdělávacích programů, které jsou 
zaměřeny na strojírenství, elektrotechniku a automobily. Cíle stanovené v jednotlivých ŠVP vychází 
z cílů stanovených v RVP u jednotlivých oborů. Pro všechny ŠVP jsou globální cíle stanoveny 
jednotně pro celou školu. Mezi hlavní cíle všech ŠVP patří získání vědomostí, dovedností a návyků 
potřebných pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Společným cílem je dále schopnost 
absolventů se aktivně uplatnit jako produktivní členové společnosti, kteří využívají poznatků 
získaných vzděláním ve svém osobním, společenském a pracovním životě. Absolventi jsou schopni 
realisticky utvářet vlastní životní dráhu a na základě dosaženého vzdělání dále rozvíjet svou osobnost 
i profesní připravenost v procesu celoživotního učení. 
Nedílnou součástí je i směřování k uvědomění si vzrůstajících nároků na kvalifikovanou pracovní 
činnost a tedy i na potřebu inovací získaných pracovních dovedností. Cílovou kategorií je i chápání 
významu flexibility a dalších klíčových kompetencí. Absolventi by měli být ochotni a schopni se 
přizpůsobovat vývoji na trhu práce a kvalifikací. Současně s tím si musí umět volit možnosti svého 
pracovního uplatnění a přiměřeně tomu se dále vzdělávat.  

5.2. Zhodnocení naplňování stanovených cílů 
 

Všechny školní vzdělávací programy při naplňování stanovených cílů reflektují potřeby regionu na 
příslušné obory vzdělání. Škole se daří systematicky zjišťovat objektivní informace o kvalitě svého 
vzdělávání. Během školního roku byla přijata a v praxi realizována smysluplná opatření ke zvyšování 
kvality poskytovaného vzdělávání na individuální, skupinové a školní úrovni. Vzhledem ke kvalitě 
přijímaných uchazečů v oborech skupiny H dochází i přes veškerou snahu k tomu, že někteří žáci 
předčasně ukončují studium.  
Absolutní počty absolventů z jednotných závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek jsou uvedeny 
v kapitole 6. Úspěšnost žáků, kteří ukončovali studium ve školním roce 2021/2022 byla ovlivněna 
dvěma předešlými školními roky, kdy vzhledem k pandemii COVID 19 byla řádná výuka řešena 
distanční výukou a jinými formami vzdělávání. Praktické vyučování, odborný výcvik i odborné 
teoretické technické předměty byly optimalizovány pro řádné splnění daných cílů. Bohužel přístup 
některých žáků neodpovídal požadovaným standardům. 
Velká většina absolventů se uplatňuje zcela bezproblémově na trhu práce. Vzhledem k velmi dobré 
spolupráci s firmami regionu tak absolventi mohou po ukončení studia navazovat na reálné pracovní 
pozice, které zastávali během studia v rámci odborného výcviku nebo souvislé odborné praxe. 
Výsledky naplňování stanovených cílů se odráží i v opakovaném získání prvního místa v soutěži o 
nejlepší školu Libereckého kraje, která je doporučována zaměstnavateli. 
Součástí cílů je i podpora žáků se specifickými poruchami učení, těchto žáků neustále přibývá. Ve 
škole nepůsobí žádný SPC nebo PPP doporučený asistent pedagoga. Využitím různých dotačních 
programů (Šablony, Doučování NPI, NAKAP) se daří tyto žáky integrovat velmi dobře. 
Při naplňování cílů nezapomínáme ani na žáky nadané. Vytváření podmínek pro tyto žáky se následně 
odráží v umístění se na čelních místech soutěží v celokrajském a celorepublikovém měřítku 
(Technowizz, T Profi).  
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6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy 

6.1. 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 

66 54 12 5 3 2 12 7 5 

         
         
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 

        41 22 19 2 0 2 21 9 12 

         
         
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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6.2. Údaje o výchovných opatřeních 
 

Výchovná opatření   
počet   
   
 1. pololetí 2. pololetí 
pochvala třídního učitele 12 33 
pochvala učitele odborného 
výcviku 

0 0 

pochvala ředitele školy 0 2 
jiná ocenění 0 0 
napomenutí 28 38 
důtka třídního učitele 20 20 
důtka učitele odborného 
výcviku 

0 0 

důtka ředitele školy 11 4 
snížená známka z chování 7 11 

 
 
Počty výchovných opatření (NTU, DTU, DŘŠ) jsou způsobeny převážně v důsledku neplnění 
povinností a případně za neomluvenou absenci v kontextu s porušováním školního řádu. Udělené 
pochvaly reflektovaly příkladný přístup ke studiu a  účast na soutěžích krajského a celostátního 
formátu. 
Počty výchovných opatření k posílení kázně žáků mají mírně klesající tendenci. Nejvíce výchovných 
opatření je udělováno žákům prvních ročníků. Hierarchie stupně jednotlivých výchovných opatření 
je stanovena Školním řádem. 
 
 

6.3. Přehled prospěchu žáků 
 

Prospěch žáků   
počet   
   
 1. pololetí 2. pololetí 
prospěl s vyznamenáním 10 10 
prospěl 276 270 
neprospěl 79 37 
nehodnocen 36 16 

 
Prospěch žáků přímo souvisí s absencí. Řada žáků z tohoto důvodu neprospívá, nebo je nehodnocena. 
Procento neúspěšnosti žáků se ale podařilo částečně snížit. Po dvou školních rocích, které byly 
ovlivněny pandemií COVID 19 se projevily negativní důsledky dlouhodobé nepřítomnosti žáků ve 
škole. U řady žáků se projevuje problém systémového charakteru pravidelné docházky do školy. 
Někteří žáci se velice těžko aklimatizují na soustavnou přípravu na vyučování. Pravidelné rozvržení 
denního režimu činností identifikují i sami žáci. 
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6.4. Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 

 
Počet zameškaných a neomluvených hodin 
počet   
   
 1. pololetí 2. pololetí 
Počet zameškaných hodin 31974 28664 
Z toho neomluveno 365 728 
Průměrný počet absence na žáka 81,77 74,84 
Průměrný počet neoml. absence na žáka 0,93 1,9 

 
Zameškané a neomluvené hodiny jsou ve většině případů způsobeny postcovidovými zdravotními 
potížemi a problematickým návratem po dlouhodobém uzavření škol. Bohužel tyto negativní faktory  
jsou většinou objektivní. Problémy s docházkou do školy se více projevovaly u nižších ročníků. Ve 
2. pololetí došlo k značnému nárůstu neomluvené absence. Metodik prevence vyhodnocoval absenci 
žáků během školního roku každý měsíc. Ve spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem 
okamžitě pak reagovali na zvýšenou absenci u jednotlivých žáků. Ve všech případech zvýšené 
absence se koná výchovná komise s žákem a jeho zákonným zástupcem. Výsledkem jednání je 
omlouvání absence ve spolupráci se zákonným zástupcem pouze lékařem. I přes všechna opatření je 
absence příčinou neprospěchu daných žáků. 
 
 

6.5. 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.  
 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového   
           chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními  
           vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných  
           a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
 

7.1. Plán prevence sociálně patologických jevů 
 
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 
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instruktážní filmy. V rámci prevence drog 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.   
 

7.2. Zpráva metodika primární 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.   
 

7.3. Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Ve školním roce 2021/22 bylo poskytováno individuální poradenství žákům a jejich rodičům / 
zákonným zástupcům v případě vzniku vzdělávacích či výchovných problémů, popř. i osobních potíží 
zasahujících do vzdělávacího procesu, a poskytováno kariérové poradenství. To vše dle potřeby a 
aktuálně po celý rok – a to nejen aktuálně po telefonu, ale zejména následně při konkrétních 
schůzkách rodičů ve škole. V souvislosti se vzdělávacími a výchovnými problémy žáků byla 
reflektována doporučení školských poradenských zařízení různého typu a to jak v Jablonci nad Nisou, 
Liberci, České Lípě i Semilech. 
Pravidelně  a soustavně byly prováděny konzultace výchovného poradce a metodika prevence 
s vedením školy, s pedagogy i učiteli odborného výcviku k aktuálním okolnostem souvisejících 
s výchovně vzdělávacím procesem. V případě potřeby kontaktovala výchovná poradkyně rodiče nebo 
zákonné zástupce žáků při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků a účastnila se schůzek 
s nimi. Při zajištění podpory žákům spolupracovala výchovná poradkyně s metodikem prevence při 
sledování a odhalování projevů zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů 
(šikana, gamblerství, vandalismus, rasismus, rizikové sexuální chování, kriminalita, atd.). 
Během školního roku tak v součinnosti vedení školy, třídních učitelů, ostatních pedagogů, metodika 
prevence a výchovného poradce byly vyhledávány  a udržovány kontakty a společně s komunikací 
se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiči / zákonnými zástupci byly navrhována 
opatření na zlepšení postavení žáků ve škole. 
 

7.4. Zpráva výchovného poradce 

 
Ve škole studovalo celkem ve studijních a učebních oborech 37 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Z toho PO1: 3 žáci, PO2: 31 žáků, PO3: 3 žáci. U všech žáků byla PPP diagnostikována 
SPU či SPCH. Jednotliví vyučující byli s problémy těchto žáků seznámeni. Vyučující respektovali 
Vyhlášku č. 27/2016  řešící vzdělávání žáků se specifickými potřebami a individuální přístup 
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k jednotlivým žákům podle předchozí vzájemné dohody. Žákům byly dále doporučeny konzultace 
v konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících. 
Na škole studují i chlapci vietnamské národnosti. Nikdo z nich však nepotřeboval žádnou individuální 
péči. Všichni velmi dobře rozumí českému jazyku. Na škole tak nebyla poskytována žádná jazyková 
příprava žáků jiné než české národnosti.  
Jeden žák 3. ročníku je vzděláván na doporučení PPP v Liberci pomocí individuálních pedagogických 
intervencí z českého a anglického jazyka a jsou mu poskytovány pravidelně každý týden plánované 
hodiny výuky a konzultací. 
Na škole byla nově zřízena tzv. relaxační místnost, v níž mohou žáci s individuálními vzdělávacími 
potřebami podle svých potřeb relaxovat a odpočinout si. 
Během školního roku, uskutečnilo 21 výchovných komisí za přítomnosti rodičů či zákonných 
zástupců žáků. 
 
V tomto školním roce nestudoval ve škole žádný žák z Ukrajiny a škola nebyla pověřena 
poskytováním jazykové přípravy žáků – cizinců. 
 
 

8. Údaje o spolupráci se sociálními partnery a mezinárodní    
           programy 
 
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 
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.  
Přehled sociálních partnerů školy: 

8.1. 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. Spolupráce s ÚP v Jablonci nad Nisou je 
na velmi dobré úrovni. 
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). 

8.2. 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. 
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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, PRECIOSA a mnoho dalších. 

 
8.3. 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. 
 
 
8.4. 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. Na tomto pracovním setkání jsou projednávány 
aktualizace školních vzdělávacích programů. Na základě požadavků firem  
i nadále pokračujeme s všeobecným zaměřením odborného výcviku prvních ročníků strojních 
oborů skupiny H. Cílem je, aby všichni žáci prošli základními praktickými činnostmi a získali 
potřebné dovednosti, odborné schopnosti a praktické kompetence a požadované výsledky 
vzdělávání podle RVP.  

 V rámci projektu Šablony je ve škole vytvořena pro personální podporu pozice koordinátora 
spolupráce školy a zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé se tak mají možnost na základě 
pravidelných setkání zapojit do tvorby koncepčních záměrů rozvoje školy a konkrétních změn 
v oblasti realizace praktického vyučování, případně i v návaznosti na teoretickou přípravu 
v odborných předmětech. 

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

 Účast odborníka z praxe v rámci teoretické odborné přípravy se podařila realizovat pouze 
v několika případech. Soustavné a periodické účasti brání maximální vytížení daných 
odborníků na jejich pracovišti. 
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 Účast odborníka z praxe se daří zajistit pro konání jednotných závěrečných zkoušek, pro 
profilovou část maturitní zkoušky, pokud nemá jít pouze o formální účast, je kromě pracovního 
vytížení příslušných odborníků problémem i finanční otázka. Jako velmi pozitivní lze hodnotit 
zapojení odborníka z praxe v rámci soutěže T Profi. 

 V rámci spolupráce se zaměstnavateli v oblasti dalšího vzdělávání jsou 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. 

 
 
8.5. Zapojení do programu Erasmus + 

 
Od 1. 9. 2018 probíhá realizace projektu Erasmus+. Vzhledem k vízové povinnosti do Velké 
Británie byl ve školním roce 20021/2022 uskutečněn výjezd pouze do Irska. 
V termínu 19. 02 - 19. 03. 2022 bylo 21 žáků a 4 pedagogové v Mallow, Corku a Dublinu. 
V termínu 29. 06. - 28. 09. 2022 byl jeden žák na 3 měsíční stáži v Corku. Od 04. 08. – 01. 09 2022 
byli dva žáci na krátkodobé stáži v Corku. 
 
 
Mezinárodní programy  
  
Název programu Počet zúčastněných dětí/ žáků/ studentů 
 ERASMUS + 24 
    

 

9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9.1. Výsledky soutěží a přehlídek 
 
AKTIVITY  a  SOUTĚŽE   ve školním roce 2021 – 2022 
Vzhledem k epidemiologické situaci byla řada soutěží a akcí zrušena  
 
06. – 09. 09. Harmonizační pobyt 1. ročník – Stará Lípa 
16.10.  Denso – Technical Skills Competition 
08. 02.  Školní kolo Automechanik Junior 
08. 03.  Krajské kolo Automechanik Junior 
21.02 – 18.03. Erasmus + , souvislá praxe v Irsku 
11. 03.  Soutěž T  PROFI – 1. místo krajské kolo 
18. 03.  Matematický klokan 
01. 04.  Technologická olympiáda - Škoda 
04. 05.  Soutěž TECHNOWITZ – 1. místo krajské kolo 
10. 05.  SŠH florbal okresní kolo – celkově 3. místo 
06. – 10. 06 Sportovně turistický kurz 2. ročníků – Jinolice, autocamp Eden  
10. 06.  Národní přehlídka odborných prací STRETECH–ČVÚT Praha 
28. 06.  Soutěž T  PROFI – 2. místo v celostátním kole 
 



 19 

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 
 Pro maturitní práce s obhajobou využívali žáci zařízení pro 3D tisk, 3D skenování a 3D 

modelování. 
 Využíváme nových možností při kreativním vyučování pomocí laserové gravírky. 
 Aplikujeme do výuky nové poznatky z oblasti společného vzdělávání v rámci evaluace oborů 

podle nových ŠVP. 
 Zařazujeme nové technologické a technické poznatky v odborných předmětech – formou exkurzí, 

přednášek a workshopů. 
 V rámci výuky využíváme ve všech oborech interaktivní tabule pro názorné vyučování žáků. 
 V rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na SPŠT“ využíváme učiteli vytvořené Digitální 

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

zveřejňujeme tam též výukové texty a informace k domácí přípravě. 
 Využíváme moderní vybavení nové učebny CAD/CAM pro samostatnou práci žáků. 
 Využíváme metod skupinového vyučování při práci s robotickými a elektronickými stavebnicemi 

(Arduino, Fischer Technik). 
 Využíváme při výuce překlady odborných textů do cizích jazyků (ANJ a NEJ) 
 Využíváme pro modernizaci výuky sponzorských darů od firmy Auto Škoda  

 
 

9.3. Prezentace školy na veřejnosti 

 
Škola prezentuje trvale své výsledky: 
 

 na webových stránkách školy 
 na facebooku a instagramu školy 
 na vzdělávací burze EDUCA 
 na školních letácích 
 na billboardech u některých organizací 
 při dnech otevřených dveří 
 při projektových dnech pro ZŠ - NAKAP 
 při metodických setkáních - NAKAP 
 při osobních návštěvách základních škol 
 při spolupráci s žáky a rodiči 
 v tiskových článcích  
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  
           a výsledcích kontrol 

10.1. Inspekční zprávy, protokoly a zápisy správních orgánů  
 

           Ve školním roce 2021/2022 proběhly na SPŠT dvě kontroly: 
 

 Kontrola ČŠI k dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 
561/2004 Sb., se zaměřením na ustanovení související s organizací, a průběhem 
přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně 
zadávaných jednotných testů. 
Kopie protokolu o kontrole v příloze č. 1. 

 
 Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj. Předmětem 

kontroly bylo dodržování povinností vymezených v ustanovení §3 odst. 1 zákona č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na 
povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců a povinnosti na úseku rovného 
zacházení. 
Kopie protokolu o kontrole v příloze č. 2. 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Obsah základních údajů o hospodaření školy je shodný se Zprávou o činnosti organizace za rok 2021 
zůstává v platnosti, tudíž ji znovu nepřikládáme. 
  
Přílohy:  
 

1) Kopie protokolu ČŠI 
2) Kopie protokolu Oblastního inspektorátu 
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Oblastní inspektorát práce 
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj 

SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 75046962 
telefon: +420 950 179 711, fax: +420 950 179 719, email: usti@suip.cz, ID: xy7efgi 

č.j.: 11009/7.50/224 
sp.zn.: I72022781 

PROTOKOL O KONTROLE  

provedené podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu 
ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce 
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „oblastní inspektorát práce“).  

Kontrola byla zahájena dne 27.4.2022, prvním kontrolním úkonem: doručení oznámení.  

Kontrolu vykonal inspektor:  
Bc. Miluše Kubiasová, průkaz inspektora: 001273  inspektor  

Kontrolovaná osoba:  
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 
Sídlo: Belgická 4852, Jablonec nad Nisou, 466 05 
IČ: 18385036 
(dále jen „kontrolovaná osoba“)  

Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:  
Bc. Martina Šlajerová, účetní 

Kontrola byla provedena dne: 02.05.2022, 12.05.2022, 25.05.2022 

kontrolované pracoviště: Střední průmyslová škola technická 
adresa: Belgická 4852, 466 21 Jablonec nad Nisou 

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: vyhodnocení dokladů  předložených ke kontrole dne
10.6.2022.  

Kontrolované období: leden až prosinec 2021 
 
U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

Předmět kontroly: 

Doklady předložené ke kontrole:


  
dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na

  povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců

  povinnosti na úseku rovného zacházení

1.  Výpis z obchodního rejstříku
2.  Seznam zaměstnanců
3.  Platový předpis z 2.1.2019
4.  Mgr. Liana Krčmářová – pracovní smlouva ze dne 24.8.2020, platový výměr ze dne 1.1.2022, platový výměr ze 

dne 1.9.2021, platový výměr platnost od 1.1.2021, platový výměr ze dne 1.9.2020, platový výměr z 24.8.2020, 
mzdový list rok 2021, výplatní lístky za období leden až prosinec 2021.

5.  Ing. Zdeněk Kazda –  pracovní smlouva ze dne 26.6.2015, dodatek k pracovní smlouvě  ze dne 16.6.2016, 
platový výměr ze dne 27.1.2022, platový výměr s účinností od 1.9.2021, platový výměr s platností od 1.1.2021, 
platový výměr s platností od 1.1.2020, platový výměr ze dne 2.1.2019, platový výměr s účinností od 1.9.2018, 
platový výměr s účinností dnem 1.11.2017, platový výměr s účinností dnem 1.9.2017, mzdový list rok 2021, 
výplatní lístky za období leden až prosinec 2021.

OSÚ  1 / 5 



Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti: 

Kontrola, která byla zaměřena na dodržování povinností na úseku rovného zacházení a na úseku odměňování 
zaměstnanců, konkrétně se zaměřením na rovné odměňování mužů a žen, byla zahájena dne 27.4.2022 doručením 
oznámení o zahájení kontroly a dále byla průběžně prováděna na pracovišti Oblastního inspektorátu práce v Liberci 
až do posledního kontrolního úkonu.  
 
Doklady požadované ke kontrole byly doručeny datovou zprávou, přičemž dne 2.5.2022 byl emailem doručen 
seznam zaměstnanců, z něhož byl s ohledem na zaměření kontroly vybrán příslušný kontrolní vzorek. Kontrolovaná 
osoba k výběru kontrolního vzorku následně doručila dne 12.5.2022, 25.5.2022 datovou zprávou  a 10.6.2022 e
mailem doklady potřebné k provedení kontroly.  
 
Ke kontrole byly předloženy originály shora uvedených dokladů těchto kontrolovaných zaměstnanců (viz kontrolní 
vzorek), ze kterých byly pořízeny kopie dle ustanovení § 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád):

Kontrolní vzorek:  

 Mgr. Liana Krčmářová –  nar.: 6.3.1974, zaměstnána na základě  pracovní smlouvy ze dne 24.8.2020 na dobu 
určitou do 31.8.2021. Druh práce  Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole. Týdenní úvazek 40 h. 

  Ing. Zdeněk Kazda  – nar.: 19.4.1963, zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne 26.6.2015 s nástupem 
1.9.2015 na pracovní pozici odborný učitel. Pracovní poměr sjednán na dobu určitou do 31.7.2016, dodatkem k 
pracovní smlouvě ze dne 16.6.2016 změněn pracovní poměr na dobu neurčitou. Týdenní úvazek 40 h. 

6.  Bc. Jaroslav Kudibal – pracovní smlouva ze dne 28.8.2017, dodatek k pracovní smlouvě  ze dne 1.7.2018, 
platový výměr ze dne 27.1.2022, platový výměr s účinností od 1.9.2021, platový výměr s platností od 1.1.2021, 
platový výměr s platností od 1.1.2020, platový výměr s platností od 1.1.2019, platový výměr s platností od 
1.9.2019, platový výměr ze dne 2.1.2019, platový výměr s účinností dnem 1.11.2018, platový výměr s účinností 
dnem 1.9.2018, platový výměr s účinností dnem 1.1.2018, platový výměr s účinností dnem 1.11.2017, platový 
výměr s účinností dnem 28.8.2017, mzdový list rok 2021, výplatní lístky za období leden až prosinec 2021.

7.  Ing. Lucie Schmidová, PhD. –  pracovní smlouva ze dne 28.8.2017, dodatek k pracovní smlouvě  ze dne 
1.7.2018, platový výměr ze dne 27.1.2022, platový výměr platný od 1.1.2021, platový výměr platný od 1.1.2020, 
platový výměr platný od 1.9.2019, platový výměr platný od 1.1.2019, platový výměr s účinností dnem 1.11.2018, 
platový výměr s účinností dnem 1.9.2018, platový výměr s účinností dnem 1.1.2018, platový výměr s účinností 
dnem 1.11.2017, platový výměr s účinností dnem 28.8.2017, mzdový list za rok 2021, výplatní lístky za období 
leden až prosinec 2021.

8.  Mgr. Václav Franzke –  pracovní smlouva ze dne 25.8.2009, dohoda o změně  pracovní smlouvy ze dne 
21.6.2010, platový výměr s účinností dnem 1.1.2022, platový výměr s účinností dnem 1.9.2021, platový výměr s 
platností od 1.1.2021, platový výměr s platností od 1.1.2020, platový výměr s platností od 1.10.2019, platový 
výměr s platností od 1.1.2019, platový výměr  s  účinností od 1.9.2018, platový výměr  s  účinností dnem 
1.11.2017, mzdový list za rok 2021, výplatní lístky za období leden až prosinec 2021.

9.  Ing. Jana Zouharová –  pracovní smlouva ze dne 1.7.2008, dohoda o změně  pracovní smlouvy ze dne 
15.6.2009, platový výměr ze dne 27.1.2022, platový výměr s účinností dnem 1.9.2021, platový výměr s účinností 
od 1.1.2021 platový výměr s účinností od 1.1.2020, platový výměr ze dne 2.1.2019, platový výměr s účinností 
dnem 1.9.2018, platový výměr s účinností dnem 1.11.2017, platový výměr s účinností dnem 1.1.2017, mzdový 
list za rok 2021, výplatní lístky za období leden až prosinec 2021.

10. Mgr. Vlasta Nykrínová –  pracovní smlouvy ze dne 3.10.2005, dohoda o změně  pracovní smlouvy ze dne 
29.6.2006, dohoda o změně  pracovní smlouvy ze dne 1.7.2007, dohoda o výši úvazku pro školní rok 
2021/2022 na 38% ze dne 1.9.2021, platový výměr s platností od 1.1.2022, platový výměr s účinností dnem 
1.9.2021, platový výměr s účinností dnem 1.11.2017, mzdový list za rok 2021, výplatní lístky za období leden až 
prosinec 2021.

11. Ing. David Suchánek – pracovní smlouva ze dne 28.6.2017, dodatek k pracovní smlouvě  ze dne 1.7.2018, 
dodatek k pracovní smlouvě  ze dne 6.6.2019, platový výměr s účinností dnem 1.9.2021, platový výměr s 
platností od 1.1.2021, platový výměr s platností od 1.1.2020, platový výměr s platností od 1.11.2019, platový 
výměr s platností od 1.9.2019, platový výměr s platností od 1.1.2019, platový výměr s účinností dnem 1.9.2018, 
platový výměr s účinností dnem 1.1.2018, platový výměr s účinností dnem 1.11.2017, platový výměr s účinností 
dnem 1.9.2017, platový výměr s účinností dnem 28.8.2017, mzdový list za rok 2021, výplatní lístky za období 
leden až prosinec 2021.

12. Datová zpráva z 25.5.2022 –  platové výměry Franzke, Kazda, Krčmářová, Nykrínová, Kudibal, Zouharová, 
Schmidová, Suchánek.

13. Email z 10.6.2022 – popis pracovních funkcí
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 Bc. Jaroslav Kudibal – nar.: 18.9.1959, zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne 28.8.2017 na dobu určitou 
do 31.8.2018 na pracovní pozici učitel odborných předmětů.  Dodatkem k pracovní smlouvě  ze dne 1.7.2018 
změněn pracovní poměr na dobu neurčitou. Týdenní úvazek 40 h. 

  Ing. Lucie Schmidová, PhD. – nar.: 15.3.1985, zaměstnána na základě pracovní smlouvy ze dne 28.8.2017 na 
dobu určitou do 31.8.2018. Druh práce –  učitelka odborných předmětů.  Dodatkem k pracovní smlouvě  ze dne 
1.7.2018 změněn pracovní poměr na dobu neurčitou. Týdenní úvazek 40 h. 

 Mgr. Václav Franzke – nar.: 5.1.1981, zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne 25.8.2009 na dobu určitou 
do 30.6.2010. Druh práce  učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole. Dohodou o změně pracovní 
smlouvy ze dne 21.6.2010 změněn pracovní poměr na dobu neurčitou. Týdenní úvazek 40 h. 

 Ing. Jana Zouharová – nar.: 2.10.1963, zaměstnána na základě pracovní smlouvy ze dne 1.7.2008 na dobu určitou 
do 30.6.2009. Druh práce – učitelka všeobecně  vzdělávacích předmětů. Dohodou o změně pracovní smlouvy ze 
dne 15.6.2009 změněn pracovní poměr na dobu neurčitou. Týdenní úvazek 40 h.  

 Mgr. Vlasta Nykrínová – nar.: 12.12.1975, zaměstnána na základě pracovní smlouvy ze dne 3.10.2005 na dobu 
určitou do 30.6.2006. Druh práce učitelka. Dohodou o změně pracovní smlouvy ze dne 29.6.2006 změněn pracovní 
poměr na dobu neurčitou. Týdenní úvazek 15,20 hodin. 

 Ing. David Suchánek – nar.: 29.8.1984, zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne 28.6.2017 na dobu určitou 
do 31.8.2018. Druh práce učitel odborných předmětů. Dodatkem k pracovní smlouvě ze dne 1.7.2018 prodloužen 
pracovní poměr do 31.8.2019. Dodatkem k pracovní smlouvě ze dne 6.6.2019 změněn pracovní poměr na dobu 
neurčitou. Týdenní úvazek 40 hodin. 

  

Určení kontrolního vzorku zaměstnanců / zaměstnankyň 

U kontrolované osoby bylo v průběhu roku 2021 na pracovišti Střední průmyslová škola technická, Belgická 4852, 
466 01 Jablonec nad Nisou zaměstnáno celkem v pracovním poměru pedagogických i nepedagogických celkem 
45 zaměstnanců,  z toho 20 žen a 25 mužů.  Kontrolovaná osoba doložila seznam zaměstnanců,  přičemž  u 
jednotlivých zaměstnanců byl uveden název pracovní profese. 
 
S ohledem na objektivní provedení kontroly se zaměřením na rovné odměňování mužů a žen, byli do kontrolního 
vzorku vybráni pedagogičtí pracovníci podle srovnatelných kritérií, tedy dle typu a délky pracovněprávního vztahu, 
délky pracovního úvazku, pracovního zařazení a dalších informací poskytnutých v rámci součinnosti s kontrolovanou 
osobou. 
 
Vybraný kontrolní vzorek (srovnatelní zaměstnanci muži a ženy): 
 
I. 

Mgr. Václav Franzke  –  nar.: 05.01.1981, zaměstnán na základě  pracovní smlouvy ze dne 25.8.2009 jako učitel 
všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole (Anglický jazyk). Týdenní úvazek 40 hodin. Platový výměr od 
1.1.2021 – Tarifní plat: 35.580, Kč; Osobní příplatek: 5.000, Kč; Zvláštní příplatek skup. I.: 1.000, Kč; Příplatek za 
spec. činnosti: 2.000, Kč, celkem tedy 43.580,  Kč. Platový výměr od 1.9.2021: Tarifní plat: 35.580,Kč; Osobní 
příplatek: 5.000, Kč; Zvláštní příplatek: 3.000, Kč; Příplatek za spec. činnosti: 2.000, Kč, celkem: 45.580, Kč. 

Mgr. Vlasta Nykrínová – nar.: 12.12.1975, zaměstnána na základě pracovní smlouvy ze dne 3.10.2005 jako učitelka 
na zkrácený úvazek s individuálním rozvrhem (Anglický jazyk). Do 31.8.2021 byla čerpána rodičovská dovolená. Pro 
školní rok 2021/2022 týdenní úvazek 15,20 hodin. Platový výměr od 1.9.2021 –  Tarifní plat: 14.364, Kč; Osobní 
příplatek: 2.000, Kč, celkem tedy 16.364,Kč. 
 
II. 

Ing. Zdeněk Kazda  nar.: 19.4.1963, zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne 26.6.2015 jako odborný učitel 
(Anglický jazyk). Týdenní úvazek 40 hodin. Platový výměr od 1.1.2021 – Tarifní plat: 37.800, Kč; Osobní příplatek: 
3.000, Kč; Zvláštní příplatek skup. I.: 1.000, Kč, celkem tedy 41.800, Kč. Tarifní plat od 1.9.2021; Osobní příplatek: 
3.000, Kč; Zvláštní příplatek I.: 2.500, Kč, celkem 43.300, Kč.  
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Mgr. Liana Krčmářová – nar.: 6.3.1974, zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne 24.8.2020 jako učitelka 
všeobecně  vzdělávacích předmětů  na střední škole (Anglický jazyk). Týdenní úvazek 40 h. Platový výměr od 
1.1.2021 – Tarifní plat: 37.800, Kč;  Osobní příplatek: 2.000, Kč;  Zvláštní příplatek skup. I.: 1.000, Kč,  celkem 
40.800, Kč. Platový výměr od 1.9.2021 – Tarifní plat: 37.800, Kč; Osobní příplatek: 2.500, Kč; Zvláštní příplatek I.: 
2.500, Kč, celkem 42.800, Kč.  
 
III. 

Ing. Lucie Schmidová, PhD. – nar.: 15.3.1985, zaměstnána na základě pracovní smlouvy ze dne 28.8.2017 jako 
učitelka odborných předmětů (Mechanika, části strojů, stavba a provoz strojů, kontrola a měření). Týdenní úvazek 40 
hodin. Platový výměr od 1.1.2021 – Tarifní plat: 34.160, Kč; Osobní příplatek: 4.000, Kč, celkem 38.160, Kč.  
 
Ing. David Suchánek  –  nar.: 29.8.1984, zaměstnán na základě  pracovní smlouvy ze dne 28.6.2017 jako učitel 
odborných předmětů (Informatika, technické kreslení, části strojů). Týdenní úvazek 40 hodin. Platový výměr od 
1.1.2021 –  Tarifní plat 34.160,  Kč;  Osobní příplatek 4.000,  Kč,  Zvláštní příplatek skup. I.: 1.000,  Kč,  celkem 
39.160, Kč. Platový výměr od 1.9.2021 – Tarifní plat: 34.160, Kč; Osobní příplatek: 4.000, Kč; Zvláštní příplatek I. 
2.500, Kč, celkem 40.660, Kč.  
 
IV. 

Ing. Jana Zouharová – nar.: 2.10.1963, zaměstnána na základě pracovní smlouvy ze dne 1.7.2008 jako učitelka 
všeobecně vzdělávacích předmětů (Fyzika, nauka o materiálu, strojírenská technologie, nekonvenční technologie). 
Týdenní úvazek 40 h. Platový výměr od 1.1.2021 – Tarifní plat: 40.960, Kč; Osobní příplatek: 4.000, Kč; Zvláštní 
příplatek skup. I.: 1.000, Kč, celkem 45.960, Kč.  Platový výměr od 1.9.2021 – Tarifní plat: 40.960, Kč; Osobní 
příplatek: 4.000, Kč; Zvláštní příplatek I.: 2.500, Kč, celkem 47.460, Kč.  
 
Bc. Jaroslav Kudibal  –  nar.: 18.9.1959, zaměstnán na základě  pracovní smlouvy ze dne 28.8.2017 jako učitel 
odborných předmětů (Elektronika, měření a diagnostika, rozvodná zařízení, elektrické stroje a přístroje, elektrická 
měření). Týdenní úvazek 40 h. Platový výměr od 1.1.2021 – Tarifní plat: 41.940, Kč; Osobní příplatek: 3.000, Kč; 
Zvláštní příplatek skup. I.: 1.000, Kč, celkem 45.940, Kč. Platový výměr od 1.9.2021 – Tarifní plat: 41.940, Kč; 
Osobní příplatek: 3.000, Kč; Zvláštní příplatek: 2.500, Kč, Celkem 47.440, Kč.  
 
 
V oblasti odměňování bylo porovnávání prováděno nejprve u vybraných srovnatelných dvojic a také v rámci celého 
vybraného kontrolního vzorku napříč celým kontrolním obdobím. 
 
Z doložených dokladů  a skutečností bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba postupovala v souladu s platovým 
předpisem, rozdílná výše celkových platů u kontrolovaných zaměstnanců byla způsobena např. rozdílnou výši úvazku, 
poskytnutím Zvláštního příplatku, který je poskytován za měsíc, v němž  je konaná přímá pedagogická činnost 
spojená s dohledem nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v 
rámci praxe a odborného výcviku a dále byl rozdíl v případě poskytnutí Specializačních příplatků, které náležely za 
vykonávání specializovaných činností, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předklady jejichž  výčet je 
stanoven § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.. 
 
Poskytnuté odměny pak reflektují splnění mimořádného či zvlášť  významného úkolu a cílová odměna splnění 
stanoveného mimořádně náročného úkolu. 
 
Kontrolou dodržování povinností na úseku rovného zacházení a odměňování zaměstnanců  tak s ohledem na 
uvedené skutečnosti, nebylo zjištěno porušení pracovněprávních předpisů. 

Kontrolní zjištění:  

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.  
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Poučení:  

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky 
proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí 
z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto 
kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.  

Liberec, dne 24.6.2022 

Za oblastní inspektorát práce:  

 
 
 
 
..........................................................

Bc. Miluše Kubiasová 
inspektor  

 
 
 

Rozdělovník:  
1x kontrolovaná osoba  
1x oblastní inspektorát práce  
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