STŘEDNÍ ŠKOLA – CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ
UHERSKÝ BROD
ADRESA: Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, TEL: 572632747, EMAIL: info@copt.cz

Budova vedení SŠ a VŠ

Domov mládeže

Teoretická výuka

Praktická výuka

Zpracoval: Ing. Ladislav Kryštof

Úvodní slovo
V letošním roce mi připadla milá povinnost připravit výroční zprávu za
školní rok 2017/2018, který byl pro naši SŠ výjimečný tím, že jsme si
připomněli šedesáté výročí založení školy, coby učiliště České zbrojovky.
K tomuto výročí jsme připravili v Muzeu J.A.K. v Uherském Brodě
výstavu a vydali Almanach, který mapuje celé šedesátileté období. Školní
rok jsme začínali v budově teoretického vyučování s novými šatnami a
rekonstruovaným sociálním zařízením. V prostorách po původních šatnách jsme vybudovali
dvě nové učebny a dobudovali počítačovou síť, která umožní větší využití výpočetní techniky
ve vyučování.

V personální oblasti došlo k několika změnám. Za tři odcházející byli přijati čtyři noví učitelé
a v pololetí jsme ještě řešili zástup za učitelku, jež odcházela na mateřskou dovolenou.
V samotném směřování školy však toto neznamenalo žádný negativní vliv. Stále zůstává naší
prioritou nadstandardní spolupráce s Českou zbrojovkou a.s., která je naším nejbližším
partnerem a snaha nabízet našim žákům neustále něco nového. V tomto školním roce to byla
možnost získat bezplatně zbrojní průkaz, což se nám s podporou České zbrojovky a.s. a
Krajské hospodářské komory podařilo.

Ing. Ladislav Kryštof
ředitel SŠ-COPT Uherský Brod
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1. Základní údaje o SŠ - COPT Uherský Brod
Název školy:

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Sídlo:

Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod

Odloučené pracoviště:

Nemá

Identifikátor:

600 171 132

IČO:

155 27 816

DIČ:

CZ 155 27 816

IZO:

130 002 542

Datum vydání poslední
zřizovací listiny:
Datum vydání posledního
rozhodnutí MŠMT ČR:

12. 9. 2001

Zřizovatel:

ZLÍNSKÝ KRAJ

5. 3. 2012

Tř. T. Bati 3792
760 01
Ředitel školy:

Ing. Ladislav Kryštof

Statutární zástupce:

Ing. Hana Kubišová Ph.D.

Kontakt na zařízení:

tel.:

572 632 747

datová schránka (ID):

ytzxbrg

web:

www.copt.cz

email:

info@copt.cz, reditel@copt.cz

Pracovník pro informace:

Ing. Andrea Machalová (do 31. 7. 2018)
Mgr. Alena Vodičková (od 1. 8. 2018)

Datum zřízení školy:

1. 9. 1957

Datum zařazení do sítě – 12. 9. 2001
poslední aktualizace:
Školská rada:

zást. nezletilých žáků:
zást. na podporu práce
školy:
zást. zřizovatele:

Petr Michalčík
Vlasta Hrančíková (od 1. 1. 2018)
Ing. Hana Kubišová Ph.D.
Mgr. Pavel Turčin
Lubomír Hulín (od 1. 1. 2018)

Rozhodnutí č.j. 33 269/2000-21
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Typ školy

Počet tříd

SŠ
Dálkové
studium
Celkem

Počet žáků

Počet žáků
na třídu

Přepočtený počet. ped. pracovníků
učitel OV

učitelé

12

332

27,7

14*

16,666

2

53

26,5

0*

-

14

385

27,5

-

-

* Pouze HPP
Maximální kapacita školy 400 žáků.
Stavy jsou k 30. 9. 2017
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2. Přehled oborů vzdělání za školní rok 2017/2018
2.1. Denní studium
Denní studium
Vyučované obory ve
školním roce 2017/2018
Mechanik seřizovač
Technik puškař
Uměleckořemeslné
zpracování kovů – práce
rytecké
Obráběč kovů
Puškař

Ukončilo ZZ

Ukončilo MZ

23-45-L/01
23-69-L/01
82-51-L/01

Počet žáků
k 30.6.2018*
90
124
23

23 (proj. L+H)
28 (proj. L+H)
5 (proj. L+H)

24
18
6

23-56-H/01
23-69-H/01

27
59

19
11

Kód oboru

* stav včetně žáků končící studium ZZ a MZ
2.2. Dálkové studium
Dálkové studium

Vyučované obory ve
školním roce 2017/2018
Puškař
Prodavač

Kód oboru

Počet žáků k 30.6.2018*

Ukončilo ZZ

23-69-H/01
66-51-H/01

35
13

34
13

* stav včetně žáků končící studium ZZ a MZ

3. Personální zabezpečení na SŠ-COPT Uherský Brod
3.1. Pracovníci školy ve školním roce 2017/2018

Pedagogičtí pracovníci:
- Učitelé
- Vychovatelé
- učitelé OV
Nepedagogičtí pracovníci
CELKEM

k datu 31. 12. 2017
Počet fyzických osob
Přepočtené úvazky
39
18
7
14
22
61

37,611
16,736
6,875
14
20,131
57,742

(statistiky UIV- P1-04, 1. – 3. čtvrtletí 2017)
Vyšší věkový průměr pedagogických i nepedagogických pracovníků se promítá do v průměru
vyšších tarifních mezd pracovníků.
3.2. Vedení školy ve školním roce 2017/2018

Ředitel školy
Zástupci ředitele:
- teoretické vyučování
- odborný výcvik

Počet fyzických osob
1
2
1
1

7

k datu 30. 9. 2017
Přepočtené úvazky Vyučovací povinnost
1

4

1
1

10
7

3.3. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018
k datu 30. 9. 2017
23
přepočtené úvazky (zaokrouhleně)

Fyzický počet
Všichni pracovníci:
- THP
- Provozní pracovníci
- Obch. prov. pracovníci
- Ostatní zam.

20,131
7,559
5,813
3,545
3,214

3.4. Pracovní zařazení nepedagogických pracovníků (školní rok 2017/2018)

Nepedagogičtí pracovníci:
-

počet fyzických osob

asistentka ředitele
účetní
vedoucí provozního úseku
uklizečky
pracovník vztahů k veřejnosti
kuchyně
správa budov
recepční
odborný referent
pracovnice výdejny nástrojů

k datu 30. 9. 2017
přepočtené úvazky (zaokrouhleně)

1
3
1
6
1
4
2
1
1
2

1
2,625
0,4286
5,0571
1
4,2703
2
1
1
1,75

Počet pracovníků školy je stabilizovaný, absence pracovníků je nízká.
3.5. Organizační schéma
Poslední organizační schéma je platné od 1.3.2017, kdy bylo stanoveno celkem 5 úseků viz
3.5.1
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3.5.1. Organizační schéma platné od 1. 3. 2017
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4. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 se uskutečnilo na základě platné legislativy a
legislativních změn. SŠ-COPT Uherský Brod zpracovala vnitřní směrnici pro přijímací
řízení.
4.1. Denní studium - žáci přihlášeni ke studiu pro školní rok 2017/2018
Denní studium
Vyučované obory ve školním roce
2017/2018
Mechanik seřizovač
Technik puškař
Uměleckořemeslné zpracování kovů
– práce rytecké
Obráběč kovů
Puškař

23-45-L/01
23-69-L/01
82-51-L/01

Počet
přihlášených
21
44
4

Počet
přijatých
21
44
4

23-56-H/01
23-69-H/01

23
40

23
38

Kód oboru

Odvolání
0
0
0
0
0

4.2. Dálkové studium - žáci přihlášeni ke studiu pro školní rok 2017/2018
Dálkové studium
Vyučované obory ve školním roce
2017/2018
Nástrojař – zaměření na rytecké práce
Puškař
Prodavač

Kód oboru
23-52-H/01
23-69-H/01
66-51-H/01

Počet
přihlášených
2
56
15

Počet
přijatých
0
42
15

Odvolání
0
6
0

4.3. Přehled o přijatých žácích do vyšších ročníků na základě rozhodnutí
ředitele SŠ-COPT Uherský Brod
3. ročník obor 23-69-L/01 Technik puškař 2 žáci
3. ročník obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 4 žáci
3. ročník obor 23-69-H/01 Puškař 2 žáci
2. ročník obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 2 žáci
2. ročník obor 23-69-H/01 Puškař 2 žáci
2. ročník obor 23-69-L/01 Technik puškař 6 žáků
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků SŠ-COPT Uherský Brod
5.1. Celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok

SŠ-COPT
Uherský
Brod

Počet žáků
k 30.9.2017

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Zanechalo
studia, jiné

332

6

284

33

36

S rostoucími požadavky pedagogických pracovníků došlo k nárůstu žáků, kteří na konci
školního roku 2017/2018 neprospěli. Při zpětné analýze bylo zjištěno, že se jedná o žáky,
kteří se již v minulých školních rocích řadili mezi žáky ohrožené neprospěchem navzdory
možnosti zapojit se do projektu zaměřeného na tyto žáky. Současně bylo zjištěno, že dalším
faktorem, který ovlivnil nárůst počtu neprospívajících žáků, je vysoká absence v teoretické i
praktické výuce či ztráta motivace zvýšit si vzdělání. V rámci zvýšení úrovně vzdělávání
bylo na poradě vedení odsouhlaseno konání rozdílových zkoušek žáků pro přijetí do vyššího
ročníku.
5.1.1. Hodnocení ukončení studia – maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky s výučním
listem a závěrečné zkoušky s výučním listem v rámci projektu L+H
Maturitní

Počet žáků

Prospělo

zkoušky

konající zkoušky

s vyznamenáním

Jaro 2018

54

Podzim 2018

18

Prospělo

Neprospělo

5

36

13

0

7

11

Ve školním roce 2017/2018 konalo maturitní zkoušku v řádném termínu 54 žáků tří tříd.
Z celkového počtu žáků konajících maturitní zkoušku v tomto termínu uspělo 41 žáků, což
činilo 75,92%.
Výsledky maturitní zkoušky v řádném termínu ukázaly, že žáci SŠ-COPT Uherský Brod
standardně dosahují velmi dobrých výsledků v českém jazyce a literatuře a anglickém
jazyce. Úspěšnost v českém jazyce a literatuře dosáhla 94,2% v didaktickém testu, 96,1%
u písemné zkoušce a 90,3% u ústní zkoušky. Počet žáků konající maturitní zkoušku
z anglického jazyka potvrdil trendy z předchozích školních roků, kdy dochází k růstu počtu
žáků, kteří konají maturitní zkoušku z tohoto předmětu. V didaktickém testu uspělo 96,8%,
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v písemné zkoušce uspělo 100% a u ústní zkoušky činila úspěšnost žáků taktéž 100%. Žáci,
kteří si zvolili jako maturitní předmět matematiku dosáhli úspěšnosti 73,9%. Výsledky
z řádného termínu opět potvrdily vzrůstající úspěšnost žáků u maturitní zkoušky z tohoto
předmětu.
V termínu Podzim 2018 došlo k poklesu úspěšnost žáků u maturitní zkoušky na 38,88%.
Velký vliv na neúspěšnost žáků v tomto termínu sehrála skutečnost, že většina žáků konající
zkoušku v tomto termínu pracuje již v zaměstnání. Bohužel, i přes snahu vyučujících, kteří
jim nabídli konzultační hodiny, došlo k poklesu úspěšnosti v podzimním termínu, neboť žáci
dané příležitosti nevyužili. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud žák koná maturitní zkoušku
v řádném termínu, pak je jeho šance na úspěšnost vyšší než úspěšnost žáka konajícího
maturitní zkoušku v náhradním nebo 1. opravném termínu.

ZZ

Projekt L+H

Počet žáků

Počet žáků

přihlášených

konajících

k ZZ

zkoušky

33

32

Počet žáků

Počet žáků

přihlášených

konajících

k ZZ

zkoušky

62

56

Prospělo
s vyznamenáním
2
Prospělo
s vyznamenáním
8

Prospělo

Neprospělo
k 30.9.2017

28

2

Prospělo

Neprospělo

47

1

k 30.9.2017

Při závěrečných zkouškách neuspěli dva žáci, naopak ve srovnání s předchozím školním
rokem prospěli s vyznamenáním dva žáci.
Do pokusného ověřování projektu L+H se zapojili všichni žáci oborů Technik puškař,
Mechanik seřizovač, Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké, kteří dosud
nezískali výuční list a splnili podmínky pro konání závěrečných zkoušek. K závěrečným
zkouškám bylo přihlášeno celkem 62 žáků, z toho 56 žáků předstoupilo před zkušební
komisi v řádném termínu. Z celkového počtu 56 žáků prospělo s vyznamenáním osm žáků,
nejvyšší počet žáků s vyznamenáním byl u oboru Technik puškař. Při srovnání obou
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technických oborů dosahovali celkově žáci puškařského oboru lepších výsledků ve všech
částech závěrečné zkoušky.

5.1.2. Analýza prospěchu žáků
SŠ-COPT Uherský Brod se v souladu s požadavky na kvalitu vzdělávání zaměřila na
hodnocení žáků a vlivu absence na celkový prospěch, úspěch u maturitní a závěrečné
zkoušky.
Žáci ohroženi neprospěchem byli vyučujícími upozorněni na možnost zapojit se do projektu
Šablony se zaměřením na tyto žáky. Bohužel, žáci nedokázali využít této jedinečné
příležitosti, kdy v pracovní skupině je maximálně pět žáků, což vede k velmi individuálnímu
přístupu vyučujícího. Projekt šablony byl nabídnut nejen žákům z nižších, ale zejména
maturitních ročníků. I přes snahu zapojit žáky do tohoto projektu, pouze malý zlomek žáků
příležitost využil. Tato skutečnost se taktéž negativně odrazila ve výsledcích u maturitní
zkoušky v podzimním termínu. Žákům byly nabídnuty individuální konzultace i v průběhu
letních prázdnin, avšak bez odezvy. V případě, že by žáci této možnosti využili, pak se lze
domnívat, že by výsledky byly diametrálně rozdílné.
Kromě projektu Šablony byli žáci pro dosažení lepších studijních výsledků motivováni
pomocí:
 stipendijního programu Junior Zbrojovák od České zbrojovky, a.s.;
 stipendia na podporu technické vzdělanosti od České zbrojovky, a.s. a nadace
Rudolfa Ovčaří;
 podpory vybraných učebních oborů ve Zlínském kraji od Krajského úřadu Zlínského
kraje;
 získání zbrojního průkazu zdarma ve 4. ročníku maturitního oboru Technik-puškař a
3. ročníku učebního oboru Puškař;
 exkurze na mezinárodní výstavu IWA Norimberk 2018.
Ve školním roce 2017/2018 bylo uděleno stipendium Junior Zbrojovák 12 žákům a
stipendium na podporu technické vzdělanosti 3 žákům. Z výše uvedených čísel vyplývá, že
žáci se aktivně zapojují do stipendijních programů, které oceňují výsledky při studiu
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technických oborů. Také při pořádání exkurze na IWA Norimberk 2018 byli žáci vybíráni na
základě přísného kritéria – prospěchu, neboť tato mezinárodní událost by měla být jedním
z motivačních prvků ve studiu. Vzhledem k tomu, že počet žáků ze třetích ročníků byl nižší,
zúčastnili se exkurze i žáci ze druhého ročníku, kteří dosahovali velmi dobrých studijních
výsledků.
5.1.3. Pochvaly a ocenění
Počet žáků za celý školní rok

Pochvaly
Pochvala třídního učitele

24

Pochvala učitele odborného výcviku

12

Pochvala ředitele školy

7

V průběhu školního roku byly uděleny pochvaly třídního učitele, učitele odborného výcviku
a ředitele školy. Pochvaly třídního učitele a ředitele školy byly uděleny nejčastěji za
vynikající studijní výsledky, reprezentaci školy nebo zodpovědný přístup k výuce. Pochvaly
učitele odborného výcviku byly nejčastěji uděleny za zodpovědný přístup k výuce.
5.1.4. Napomenutí a důtky
Napomenutí a důtky

Počet žáků za celý školní rok

Napomenutí třídního učitele

11

Důtka třídního učitele

17

Důtka učitele odborného výcviku

6

Důtka ředitele školy

25

Ve školním roce 2017/2018 došlo k nárůstu počtu uložených kázeňských opatření.
Nejčastějším důvodem pro uložení kázeňských opatření byly neomluvené hodiny, porušení
školního řádu – zákazu kouření, opakované zaspávání.
5.1.5. Snížené stupně z chování na konci školního roku
Počet žáků za celý školní rok

Snížená známka z chování
2 – uspokojivé

10

3 – neuspokojivé

11
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Při hodnocení sníženého stupně z chování, které bylo uloženo na konci školního roku, lze
konstatovat, že došlo k nárůstu počtu uložených snížených známek z chování z důvodů
neomluvených hodin, snížené známky z chování byly uloženy v souladu se školním řádem
SŠ-COPT Uherský Brod.
5.1.6. Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia
Podmínečné vyloučení a vyloučení ze

Počet žáků za celý školní rok

studia
Podmínečné vyloučení ze studia

5

Vyloučení ze studia

3

Ve školním roce 2017/2018 bylo uloženo pět podmínečných vyloučení (vysoká absence a
neomluvené hodiny, držení OPL). Vhledem k porušení školního řádu (opětovné neomluvené
hodiny) byli ze studia vyloučeni tři žáci, kteří měli již podmínečné vyloučení ze studia.
5.1.7. Neomluvené hodiny za školní rok 2017/2018
Počet neomluvených

Počet neomluvených hodin

hodin

na žáka

1. pololetí

342

1,046

2. pololetí

649

2,009

Z přehledu uložených kázeňských opatření vyplynulo, že jedním z důvodů pro uložení
tohoto opatření je neomluvená absence. K prudkémů nárůstu došlo zejména ve 2. pololetí, a
to i přes spolupráci třídních učitelů s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence.
Ve srovnání s předchozím školním rokem 2016/2017 došlo k poklesu počtu neomluvených
hodin za 1. pololetí, a to o 365 neomluvených hodin, což činí 48,3%. Bohužel ve 2. pololetí
školního roku 2017/2018 došlo k mírnému nárůstu v počtu neomluvených hodin o 77
neomluvených hodin, což činí 11,86%. Neomluvené hodiny byly jedním z důvodů pro
uložení podmínečného vyloučení a následného vyloučení ze studia na SŠ-COPT Uherský
Brod.

15

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Stejně jako v letech předchozích jsme se také ve školním roce 2017/2018 ve výchovném
poradenství zaměřili především na následující body:
1) docházku do výuky - docházka do výuky je standardní.
2) omluvenky žáků – absence je omlouvána v souladu se školním řádem.
3) další vzdělávání žáků – výchovné poradenství pomáhá žákům při výběru studijního oboru
nejen na vysoké škole, ale i v případě nástavbového studia na SŠ-COPT Uherský Brod.
Všechny výše uvedené body se pravidelně řeší na školní samosprávě a zasedání Školské
rady.
Další oblasti činnosti:
1) adaptace a aklimatizace žáků formou přednášek a pohovorů s výchovným poradcem a
metodikem prevence
2) měsíční pohled a hodnocení výchovného poradce formou článku na tzv. „žlutém papíře“,
který je k dispozici na nástěnce ve škole, v praktické výuce a na internátě.
V oblasti sociálně patologických jevů jsme ve školním roce 2017/2018 řešili dva vážnější
problémy. V obou případech se jednalo o držení OPL. Vždy byla informována PČR, která
případy převzala. Žáci, kteří spáchali tento přestupek, již naši školu nenavštěvují.
Ve školním roce 2017/2018 jsme už podruhé uspořádali Adaptační pobyt pro žáky 1.
ročníků. Tohoto pobytu se zúčastnili žáci maturitních i nematuritních oborů. Adaptační
pobyt sloužil ke vzájemnému poznání žáků ve třídě, stmelení kolektivu a lepší adaptaci ve
škole. Program pobytu uspořádala pro žáky firma Atmosféra z.s. Vzhledem k velké oblibě
bude škola i v následujících letech pokračovat v organizaci těchto adaptačních pobytů.

16

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ-COPT
Uherský Brod a ostatních pracovníků ve školním roce 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 se řada pedagogických pracovníků zúčastnila seminářů, školení
nebo konferencí, které vedou k rozšiřování vzdělávání a kompetencí. Další vzdělávání
pedgogických pracovníků se uskutečňuje v závislosti na potřebách organizace a současně
s ohledem na rozpočet školy.
7.1. DVPP ped. pracovníků teoretické výuky SŠ-COPT Uherský Brod
Ve školním roce 2017/2018 se zúčastnili pedeagogičtí pracovníci teoretické výuky níže
uvedených DVPP.
DVPP
Školení v programu Bakaláři
Setkání výchovných poradců
Správní řád pro školy a školská zařízení

Instituce
Rostislav Halaš, Prostějov dne 5. 9. 2017 v UB
Asociace výchovných poradců dne 3. 10. 2017
v Brně
1. Evropská STAPRO & comp. dne 11. 10.
2017 ve Zlíně

Vhodné filmy pro školní představení

Kino Apple Cinema Zlín dne 12. 10. 2017 ve
Zlíně

Rozvoj čtenářské gramotnosti
Celokrajská konference primární
prevence- Zdravé a bezpečné klima ve
školách ZK
Profesní průprava zástupců ředitele

KPP Zlín dne 18. 10. 2017 ve Zlíně
KPP Zlín dne 25. 10. 2018, v Brně

Vedení třídnických hodin jako základ prim.
Prevence
Konference the 21 st Teachers Park
Internet ve výuce angličtiny
Řešení školní šikany a kyberšikany
Řešení problémových situací ve školním
prostředí z pohledu práva
První pomoc při školní šikaně a
kyberšikaně
Podoby současné světové literatury
Současná česká literatura
Zvládání námitek a jednání v obtížných
situacích ve škole

NIDV Praha ve dnech 12. a 18. 10. 2017 a 7. a
9. 11. 2017 v Praze
DESCARTES v.o.s. dne 2. 11. 2017
v Olomouci
Jazyková škola P.A.R.K. Brno dne 4. 11. 2017
v Brně
DESCARTES v.o.s. dne 20. 11. 2017 v Brně
NIDV Praha, dne 30. a 31. 10. a 7. a 8. 11.
2017 v Brně
NIDV, krajské pracoviště Zlín dne 28. 11. 2018
ve Zlíně
NIDV, krajské pracoviště Zlín dne 28. a 29. 11.
2018 ve Zlíně
DESCARTES v.o.s. dne 4. 12. 2017 v Brně
DESCARTES v.o.s. dne 7. 12. 2017, Brno
DESCARTES v.o.s. dne 19. 12. 2017 v Brně
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Program Erasmus
Plavba po moři knih aneb Česká próza v r.
1989
Kariérové poradenství
Co se dnes čte v Británii a USA
Vedení třídnických hodin
Jak vyučovat o holokaustu
Vybrané problémy z aplikace právních
předpisů v oblasti řízení školství v roce
2018
Chemie pro učitele ZŠ a SŠ
I walk Uherský Brod a E-learningové
aktivity v platformě Iwitness
Konference učitelů AJ
Inspirace pro zkvalitňování výuky
přírodověd.předmětů a M
Čtenářské strategie: postupy promyšlené
práce s textem
Klima tříty na SŠ
Ukončení celoživotního vzdělávání Studium pro výchovné poradce
Ukončení vzdělávacího programu - Školní
metodik prevence
Ukončení kvalifikačního studia pro ředitele
škol a školských zařízení
Letní škola Paměti národa
Rozvoj osobnosti pedagogů

Bea Centrum Olomouc dne 19. 12. 2017 v OL
DESCARTES v.o.s. dne 17. 1. 2018 v Brně
KÚ Zlín, krajský akční plán rozvoje 28. 2. 2018
ve Zlíně
NIDV dne 2. 3. 2018 ve Zlíně
Krajská pedagogicko-psychologická poradna
dne 5. 3. 2018 ve Zlíně
Památník Terezín dne 9. – 11. 3. 2018 v
Terezíně
Paris, vzdělávací agentura dne 14. 3. 2018 ve
Zlíně
NIDV dne 16. 3. 2018 ve Zlíně
Pant, z. s. Ostrava dne 22. 3. 2018 ve Zlíně
Jazyková škola P.A.R.K. dne 7. 4. 2018 v Brně
NIDV dne 19. 4. 2018 ve Zlíně
Implementace Krajského akčního plánu pro
rozvoj vzdělávání dne 1. 6. 2018 ve Zlíně
Madio Zlín dne 28. 6. 2018 ve Zlíně
Pedagogická fakulta UP v Olomouci 20162018
MADIO Zlín - Specializační studium pro ŠMP
Zlín 2016-2018
NIDV Zlín 2017-2018
Post Bellum 15. – 18. 7. 2018 v Broumově
Krajské centrum dalšího vzdělávání 26. – 28. 8.
2018 v Luhačovicích

7.2. DVPP pedagogických pracovníků praktické výuky SŠ-COPT Uherský
Brod
Ve školním roce 2017/2018 se zúčastnilo deset pedagogických pracovníků praktické výuky
DVPP.
DVPP
Instituce
Ukončení nženýrského studia v oboru
„Výrobní inženýrství“ UTB Zlín
Ukončení programu celoživotního
vzdělávání – studium pedagogiky
Školení v programu Bakaláři
Studijní stáž na pracovišti montáže
krátkých zbraní z produkce ČZUB

VŠB Ostrava, červen 2016 – červen 2018
EPI Kunovice únor 2017 – srpen 2018
Rostislav Halaš, Prostějov dne 5. 9. 2017 v
UB
Česká zbrojovka Uherský Brod (12. 3.2018,
25. 3. 2018)
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Jednodenní studijní stáž na pracovišti
PEMIX – pružinárna

PEMIX – Uherský Brod (12.1.2018)

Dvoudenní školení 3 D odměřování
Werth

Prima Bilavčík dne 16. 4. 2018 v Uherském
Brodě

7.1. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků SŠ-COPT

Uherský Brod
Ve školním roce 2017/2018 se zúčastnili nepedagogičtí pracovníci těchto školení:
DVP
Daň ze závislé činnosti
Roční zúčtování mezd a změny ve
zdaňování
Seminář k novým verzím programu
Perm 3
Seminář pro vedoucí školní jídelny
FKSP ve školství
GDPR srozumitelně a prakticky
DPH se zaměřením na neziskové
organizace
Školení BOZP, nakládání s chemickými
látkami, práce ve výškách, hygiena
práce
Pokladna 2018 – správné postupy
v praxi
Peněžní fondy školské přísp. organizace

Instituce
Kvasar Zlín dne 31. 10. 2017 ve Zlíně
Démonia Praha dne 16.1.2018 ve Zlíně
Kvasar s.r.o. Zlín dne 26. 1. 2018 ve Zlíně
Dagmar Kadlecová, Brněnec dne 22. 2. 2018
v UH
KPS Vsetín dne 26. 3. 2018 ve Zlíně
NIDV dne 4. 4. 2018 ve Zlíně
KSP Vsetín dne 16. 4. 2018
Jiří Marel BOZP dne 17. 5. 2018 v UB
Anag Olomouc dne 21. 5. 2018 ve Zlíně
PARIS, vzdělávací agentura Karviná – dne
7. 6. 2018 ve Zlíně

8. Údaje o prezentaci a aktivitách SŠ-COPT Uherský Brod na
veřejnosti
Stejně jako v předchozích letech se SŠ-COPT Uherský Brod zaměřila na výstavy a veletrhy.
Ve školním roce 2017/2018 jsme se zúčastnili následujících mezinárodních a
celorepublikových výstav:
a) IWA 2018 –

největší světová výstava konající se v Evropě přináší možnost

prezentace SŠ-COPT Uherský Brod. Této významné akce se mohou v rámci exkurze
zúčastnit i žáci 3. ročníků. O významu výstavy svědčí i fakt, že SŠ-COPT Uherský
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Brod připravuje k prezentaci nové exponáty žáků, které jsou vyrobeny speciálně pro
tuto příležitost.
Pro žáky je tato událost přínosná tím, že mohou načerpat inspiraci pro své závěrečné
či ročníkové práce, setkat se osobně s předními vystavovateli či seznámit se
s novými technologiemi a materiály používanými při výrobě zbraní.

b) Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích - jedná se o podobnou výstavu, která má
již velkou tradici. Tato výstava je pro nás důležitá především z důvodu
celorepublikové působnosti naší školy, kdy za námi mohou přicházet z celé ČR.
Výstava nám umožňuje srovnávat úroveň výuky v rámci ČR a Rakouska. Na výstavě
kromě exponátů předvádíme přímo svou práci. Tato praktická ukázka má velký ohlas
u návštěvníků výstavy.
8.1. Burzy, veletrhy, den otevřených dveří atd.
- Brod Expo
- Veletrh vzdělávání Hodonín
- Didacta Třebíč
- Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou
- Burza SŠ Slavkov
- Burza SŠ Vyškov
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- Den otevřených dveří SŠ-COPT Uherský Brod
- Bílo-karpatské slavnosti Uherský Brod
- Burza SŠ Holešov
- Burza středních škol Zlín
- Veletrh pracovních příležitostí Uherské Hradiště
- Burza středních škol Uherské Hradiště
8.2. Účast na schůzkách s rodiči žáků základních škol
- Bojkovice
- Bánov
- Dolní Němčí
- Nivnice
- Starý Hrozenkov
- Šumice
- Prakšice
- Staré Město
- Bílovice
- Kunovice - U Pálenice
- Kunovice – Červená cesta
- Luhačovice
- Strání
- Hluk
- Ostrožská Nová Ves
- Uherský Brod - Pod Vinohrady
- Uherský Brod - Mariánské náměstí
- Velehrad
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9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2017/2018 byla ve dnech 12.1. a 15.1. – 17.1.2018 Českou školní inspekcí
provedena protokolární kontrola (Inspekční zpráva Čj. ČŠIZ-3/18-Z).
9.1. Závěry
9.1.1. Hodnocení vývoje
• Zvýšení odborné kvalifikovanosti pedagogického sboru.
• Zkvalitnění materiálních podmínek v oblasti informační a technologie.
• Ve školním roce 2016/2017 došlo ke zlepšení ve výsledcích žáků u maturitní
zkoušky z matematiky.
9.1.2. Silné stránky
• Výborné výsledky a úspěchy školy získané ve výtvarných soutěžích a při prezentaci
žákovských výrobků na výstavách v oblasti puškařství, pořádaných na
celorepublikové a mezinárodní úrovni.
9.1.3. Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení
• Pravidelně vyhodnocovat výsledky závěrečných a maturitních zkoušek dle oborů
vzdělání.
• Ke zlepšení vzájemných vztahů celého pedagogického sboru přemístit vedení školy a
výuky odborného výcviku do jednoho společného objektu.
9.1.4. Doporučení pro zlepšení činnosti školy
• Nastavit systém pro vyhodnocování žákovských výsledků dílčích zkoušek společné
části maturitní zkoušky.
• Zvyšit míru využívání aktivačních metod a forem ve výuce.
• Zkvalitnit organizaci odborného výcviku realizovaného v dílnách České zbrojovky
a.s.
• Začlenit učitele odborného výcviku do předmětové komise odborných předmětů.
• Zapojit vyučující do pořádání školních kol vědomostních a dovednostních soutěží a
předmětové komise do vyhodnocování výsledků maturitních a závěrečných zkoušek
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a navrhování opatření k jejich zlepšení.

10. Základní údaje o hospodaření SŠ-COPT Uherský Brod
10.1. Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2017
neinvestiční:
platy
ostatní osobní náklady
ONIV přímé
ONIV provozní
NIV ostatní
Celkem

schválený rozpočet
16 094 117,00
359 000,00
6 143 202,00
3 917 000,00
0,00
26 513 319,00

v Kč
upravený rozpočet
16 839 431,00
430 216,00
6 433 781,00
5 052 435,48
646 968,00
29 402 831,48

investiční:
dotace od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
dotace v rámci ROP
dotace ze státních fondů
Celkem
Odvod z investičního fondu:

schválený rozpočet
4 169 000,00
0,00
0,00
0,00
4 169 000,00
850 000,00

upravený rozpočet
4 111 000,00
0,00
0,00
0,00
4 111 000,00
850 000,00

Platy – mzdové prostředky pro zaměstnance školy zaměstnané na základě Pracovní
smlouvy.
Ostatní osobní náklady - mzdové prostředky pro zaměstnance zaměstnané na základě
Dohody o pracovní činnosti nebo Dohody o provedené práci, popř. odstupné zaměstnancům.
ONIV přímé -

UZ 33353 - náklady spojené s dalším vzděláváním pedagogických

pracovníků, pořízením učebních pomůcek, příspěvek na stravu zaměstnancům a zákonné
odvody za zaměstnance, UZ 33049 - podpora odborného vzdělávání, UZ 33052 – zvýšení
platů pracovníků regionálního školství, UZ 33073 – zvýšení platů nepedagogických
zaměstnanců RgŠ, UZ 33160 – projekty romské komunity.
ONIV provozní – prostředky na provoz organizace.
NIV ostatní – dotace na podporu řemesel v odborném školství (UZ995), podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro SŠ a VOŠ.
Mimorozpočtové zdroje:
• přijatý finanční dar z CZUB a.s. ve výši 75 tisíc Kč byl použit na úhradu cestovních
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nákladů žáků a zaměstnanců na mezinárodní veletr IWA Norimberk;
• dotace od města Uherský Brod k 60. výročí založení školy ve výši 30 tisíc Kč;
• dotace od úřadu práce na podporu zaměstnanosti.
10.2. Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti
v tis. Kč
Skutečnost
k 31.12.2016
PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM

Upravený
rozpočet 2017

Skutečnost
k 31.12.2017

% plnění
rozpočtu
2017

% nárůstu
2017/2016

22 365,36

24 313,69

24 132,65

99,26

7,90

Mzdové prostředky

16 348,78

17 693,42

17 595,61

99,45

7,63

501. Platy zaměstnanců

15 476,06

16 839,43

16 886,02

100,28

9,11

872,72

853,98

709,59

83,09

-18,69

Zákonné pojištění a FKSP

5 562,89

6 084,46

6 170,76

101,42

10,93

503. Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038)

5 330,00

5 747,68

5 831,61

101,46

9,41

232,89

336,79

339,16

100,70

45,63

453,69

535,81

366,28

68,36

-19,27

0,00

100,00

3,53

3,53

Z toho:

502. Ostatní platby za provedenou práci

5342

FKSP

Ostatní přímé náklady
z toho:
5135

Učebnice, šk.potř. zdarma

5136

Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM

5137

DDHM učební pomůcky

5167

Služby školení a vzdělávání

15,24

16,20

46,06

284,30

202,29

194,74

206,10

91,25

44,27

-53,14

43,38

58,00

32,96

56,83

-24,01

29,28

12,42

14,15

113,98

-51,66

9 027,94

9 224,24

9 075,59

98,39

0,53

87,37

731,76

701,58

95,88

702,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502,01

506,11

466,39

92,15

-7,10

1 521,54

1 631,00

1 366,64

83,79

-10,18

185,14

137,00

215,31

157,16

16,30

Ostatní služby

2 523,21

2 342,08

2 104,66

89,86

-16,59

z toho: úklid a údržba

37,25

54,00

19,62

5173 Cestovné, cest.náhrady
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Z toho:
5137

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů
pořízení PC
513.

Materiál, materiál na opravy

515.

Nákup vody,paliv,energie celkem

5164,5 Nájemné, nájem za půdu
516.

údržba SW
5171

Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN)

9551

Odpisy majetku

NÁKLADY CELKEM

74,60

178,70

199,79

373,41

454,00

557,19

122,73

49,22

2 015,26

1 975,00

1 973,82

99,94

-2,06

31 393,30

33 537,93

33 208,24

99,02

5,78
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z toho: NIV ESF
(UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030,
33031, 33439)

0,00

0,00

0,00

10.3. Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti
v tis. Kč
Skutečnost
k 31. 12.2016

VÝNOSY CELKEM

Upravený
rozpočet 2017

Skutečnost
k 31. 12.2017

% plnění
rozpočtu
2017

% nárůstu
2017/2016

31 404,40

33 537,93

33 211,74

99,03

5,76

2 662,19

2 542,00

2 727,76

107,31

2,46

z toho: výnosy z prodeje služeb

0,00

0,00

0,00

produktivní práce žáků

457,07

450,00

450,57

100,13

-1,42

Výnosy z vlastních výkonů

Stravné
poplatky za ubytování
příspěvek na úhradu náklady ZUŠ
Výnosy z pronájmu

Čerpání fondů
z toho: fond oběžných aktiv, FKSP
fond odměn

902,43

886,00

969,09

109,38

7,39

1 041,03

1 030,00

1 140,22

110,70

9,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189,24

342,10

338,70

99,01

78,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

rezervní fond

50,22

86,10

85,18

98,93

69,61

investiční fond

139,02

256,00

253,52

99,03

82,36

92,48

0,00

32,20

0,00

0,00

0,00

28 453,93

30 653,83

30 110,80

98,23

5,82

22 435,27

24 219,90

23 769,32

98,14

5,95

4 671,90

5 182,94

5 212,94

100,58

11,58

Ostatní výnosy z činnosti

Výnosy vybraných míst. vlád. institucí
z transferů
prostředky SR*
prostředky ÚSC**

25

-65,18

10.4. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Činnost v Kč

Náklady

Rekvalifikační kurzy

Výnosy

893 701,91

Výsledek
hospodaření

934 817,54

Rentabilita
(ziskovost)
nákladů DČ
*/

41 115,63

4,60%

Ubytování SŠ-COPT UB

163 283,31

205 390,40

42 107,09

25,79%

Ubytování DM
Pronájem prostor a služby s
nájmem související SŠ-COPT UB
Pronájem prostor a služby s
nájmem související DM
Hostinská činnost ŠJ

326 549,03

407 300,33

80 751,30

24,73%

31 386,32

33 337,28

1 950,96

6,22%

57 043,60

72 650,32

15 606,72

27,36%

488 925,67

405 305,72

-83 619,95

-17,10%

Zprostředkování obchodu a služeb

23 643,52

30 898,28

7 254,76

30,68%

1 984 533,36

2 089 699,87

105 166,51

5,30%

Celkem za DČ

Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za r. 2017 za doplňkovou činnost udává
výše uvedená tabulka.
10.5. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření
V roce 2017 dosáhla organizace kladného výsledku hospodaření jak v hlavní, tak i
v doplňkové činnosti.
Hospodaření
hlavní činnost
doplňková činnost
Celkem:

2016
11 100,00 Kč
6 845,03 Kč
17 945,03 Kč

2017
3 500,00 Kč
105 166,51 Kč
108 666,51 Kč

-

Rozdíl
7 600,00 Kč
98 321,48 Kč
90 721,48 Kč

10.6. Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko)
Škola realizovala v roce 2017 následující projekty:
1. Neinvestiční
• projekt ROMA Podpora romské komunity;
• Projekt Šablony.

2. Mezinárodní - partnerství škol
• Grant ERASMUS +
Zapojování školy do projektů napomáhá rozvoji vzdělávání žáků, vybavenosti a modernizaci
školy. Je jejím velkým přínosem.
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10.7. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů
Rozpočet na mzdové náklady byl za rok 2017 vyčerpán na 99,79 %.
Prostředky na platy i OON - UZ 33353, UZ 33049, UZ 33052 byly čerpány na 100 %.
Nebyla vyčerpána dotace na OON s UZ 33160 ve výši 2 400,00 Kč a dotace na platy
s UZ 33073 ve výši 34 006,00 Kč.
Prostředky projektů z ESF na OON byly čerpány ve výši 150 000,00 Kč – projekt
ERASMUS + a 23 040,00 Kč – projekt Šablony.
V roce 2017 došlo ke zvýšení průměrného platu na 1 zaměstnance z 23 047,00 Kč na
25 660,00 Kč, tj. o 2 613,00 Kč proti roku předcházejícímu.
Stav pracovníků klesl v roce 2017 o 1,42 přepočteného stavu zaměstnanců oproti roku 2016.
Fluktuace za rok 2017 činí 8,06 %, zaznamenala pokles o 9,68 % proti roku 2016.
Procento nemocnosti v r. 2017 činilo 3,05 %, (z celkového fyzického počtu zaměstnaných
62 bylo 17 osob nemocných).

11. Zapojení SŠ-COPT Uherský Brod do rozvojových a
mezinárodních programů
Ve školním roce 2017/2018 SŠ-COPT Uherský Brod předložila žádost o mezinárodní
projekt v rámci Erasmus+. Tato žádost nebyla bohužel schválena, nicméně mezinárodní
spolupráce s rakouskou školou EUREGIO HTBLVA Ferlach pokračovala i v tomto školním
roce, ve kterém SŠ-COPT Uherský Brod byla přijímací institucí. V průběhu měsíce říjen
absolvovalo odbornou stáž na škole osm žáků z rakouské školy, kteří se aktivně zapojili do
odborné výuky se zaměřením na výrobu pažeb, nožů, uměleckého rytí a 3D programování.
V rámci programu se žáci taktéž seznámili s generálním partnerem SŠ-COPT Uherský Brod,
a to Českou zbrojovkou a.s., která umožnila zahraničním hostům exkurzi ve výrobních
provozech a návštěvu Síně slávy. Do programu byli taktéž zapojeni žáci SŠ-COPT Uherský
Brod, kteří se mohli zdokonalit v anglickém jazyce a rozvinout již navázané přátelské vztahy
s rakouskými žáky.
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12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Jedná se o tyto nabízené obory:
Nástrojař –zaměření na rytecké práce
Puškař
Prodavač
(učební obory ukončené výučním listem)

23-52-H/01
23-69-H/01
66-51-H/01

Bakalářský studijní program
Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo
(VŠ studium – ukončené titulem Bc.)
Mimo tyto pravidelné aktivity je SŠ-COPT Uherský Brod schopna připravovat školení
přímo na míru požadavkům pracovního trhu. Již několikátý rok, např. po dobu letních
prázdnin, připravuje pro CZUB a.s. jako svého strategického partnera školení BRUSIČŮ.
Jedná se o pracovníky z jiných provozů, kteří dosud nemají praxi v příslušném oboru, a za
dva měsíce je nutné připravit je pro tuto vysoce odbornou práci (max. do 10 pracovníků
CZUB a.s./rok).
Dále probíhají cílené kurzy a školení, ať již např. z klasiky do CNC (pracovníci z provozů
s klasickými stroji přecházejí na CNC stroje) a škola zajišťuje jejich přeškolení.
V budoucnu je plánováno ještě hlubší propojení školy a firmy CZUB a.s., kdybychom chtěli
společně řešit i přijímání nových zaměstnanců podniku a jejich testování v rámci SŠ-COPT
Uherský Brod.
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
13.1. Udržitelnost dříve realizovaných projektů
V roce 2017/2018 byla předkládána pouze jedna monitorovací zpráva k udržitelnosti
projektu. Konkrétně se zde jednalo o tento projekt:
-

Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském kraji
(období realizace projektu: od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015)
/u tohoto projektu to byla poslední MZ k udržitelnosti, která byla schválena/
13.2. Realizované projekty

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod začala od 1. 9. 2017 do
31. 8. 2019 realizovat projekt s názvem „ŠABLONY - SŠ-COPT UHERSKÝ BROD“,
s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007947“. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou
886 280,- Kč. Během dvou let se mají zrealizovat tyto šablony:
• 17x Šablona III/2.3 i Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu
24 hodin - Osobnostně sociální rozvoj
• 8x Šablona: III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
• 9x Šablona: III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
• 48x Šablona: III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

14.Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
14.1. Spolupráce s odborovými organizacemi při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole působí dvě odborové organizace: ZO OS KOVO a ZO ČMOS PŠ.
Vedení školy je v kontaktu se zástupci obou odborových svazů, probíhá diskuse a
spolupráce při tvorbě kolektivní smlouvy i ostatních dokumentů upravujících chod školy.
Další aktivní spolupráce probíhá v otázkách BOZP, zákonem stanovených a vyplývajících
z kolektivní smlouvy.
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Kolektivní smlouva je uzavřená na dvouleté období a je platná od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.
14.2. Spolupráce SŠ-COPT Uh. Brod a firmou Česká zbrovojka a.s. při
plnění úkolů ve vzdělávání
Odborná praxe studentů SŠ-COPT Uherský Brod v CZUB a.s. školní rok 2017/2018
Na základě doporučení MŠMT uzavřela SŠ-COPT Uherský Brod smlouvu s klíčovým
partnerem CZUB a.s. o provádění odborné praxe studentů SŠ-COPT Uherský Brod na
vybraných pracovištích CZUB a.s.
14.2.1. Podmínky praxe
Hodnocení bylo realizováno podle klasifikační stupnice 1 až 5, výše odměny pro studenta
byla stanovena na základě známek (známka=výše odměny v procentech):
1 - 100% , 2 - 75% , 3 - 50% , 4 - 25% , 5 - 0%.
O známce rozhodoval učitel odborného výcviku společně s patronem, kterým je
pracovníkem CZUB a.s.
14.2.2. Počty žáku, termíny, obory, zodpovědný učitel OV
Týden: 37, 41, 45, 49, 1, 5 (dny: úterý až pátek)
Obor: Technik puškař 4. ročník (počet žáků: 25)
Učitel OV: František Fojtík
Týden 39, 43, 47, 51, 3 (dny: pondělí až pátek)
Obor: Obráběč kovů, Puškař - kombinovaná třída – 3. ročník (počet žáků:33)
Učitel OV: Bc. Václav Durďák
Týden: 40, 44, 48, 2 (dny: středa až pátek)
Obor: Mechanik seřizovač 3. ročník dvě třídy UM3 (počet žáků: 23)
Učitel OV: Petr Rachůnek
Týden: 38, 42, 46, 50, 4 (dny: úterý až pátek)
Obor: Technik puškař 3. ročník (počet žáků: 34)
Učitel OV: Tomáš Chovanec
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Týden: 39, 40, 43, 44, 42, 47, 48, 51, 3 (dny: středa až pátek)
Obor: Mechanik seřizovač 4. ročník třídy MS4 a UM4 (počet žáků: 34 /tj. 19 + 15/)
Učitel OV: Ing. Martin Zatloukal
Týden: 6, 10, 14, 18, 22 (dny: pondělí až pátek)
Obor: Puškař, Obráběč kovů – kombinovaná třída 2. ročník (počet žáků: 26)
Učitel OV: Bc. Miroslav Kutnar
Týden: 7, 11, 15, 19, 23 (dny: pondělí až čtvrtek)
Obor: Mechanik seřizovač 2. ročník (počet žáků: 14)
Učitel OV: Bc. Karel Vránek
Celkový počet žáků: 189
14.2.3. Exkurze
Naši žáci navštěvují vybraná pracoviště CZUB a.s.. Výběr a exkurze na pracoviště jsou
prováděny v souladu s tématy ŠVP. Teoretické poznatky z výuky jsou ověřeny přímo při
exkurzích v provozech CZUB a.s..
Jedná se o strojírenské a puškařské obory, ve kterých žáci probírají následující témata:
-

Provoz CZUB a.s.

-

Tepelné zpracování kovů – provoz metalurgie

-

Povrchové úpravy – provoz lakovna

-

Ústrojí zbraní – provoz montáž krátkých a dlouhých zbraní

-

Strojní obrábění – provoz nástrojárna

-

Pokrokové metody obrábění – provoz výroba hlavních dílů (robotizace výroby)

-

Výroba dílů zbraní – provoz výroba hlavní

-

Školení – DVPP

Na základě dohody mezi SŠ-COPT Uherský Brod a CZUB a.s. pravidelně probíhá školení na
pracovištích CZUB a.s., viz tabulka DVPP.
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14.3. Spolupráce s dalšími firmami a institucemi při plnění úkolů ve
vzdělávání
Kromě strategického partnera CZUB a.s. naše škola spolupracuje i s regionálními firmami.
Tato spolupráce má několik cílů:
-

Žáci poznávají organizaci výroby v regionálních firmách.

-

Získávají přehled o možném uplatnění v regionu po absolvování SŠ-COPT Uh. Brod.

-

Poznávají nové druhy technologií.

-

Od těchto firem škola získává nabídku produktivních prací pro žáky, a právě proto
můžeme naplňovat stanovené výnosy.

Jedná se především o firmy:
-

JAMIBO Záhorovice

-

FOX Uherský Brod

-

PEMIX Uherský Brod

-

PB-Com Uherský Brod

-

AS-INTEGRATED s.r.o.

-

LEKEŠ s.r.o.

-

ALTECH s.r.o.
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15. Sebehodnocení školy
Sebehodnocení školy je velmi důležité a má přímou vazbu na řešení stanovených úkolů v
oblasti výchovy a vzdělávání ve škole. Proto je vždy potřeba komplexně posoudit situace a
zvolit optimální strategii do budoucna.
15.1. Cíle a strategické plány
Probíhají pravidelná hodnocení, porady vedení, rozhovory s učiteli, žáky a rodiči, zahraniční
návštěvy. Sledujeme a vyhodnocujeme skutečný stav a také závěry kontrol, které na naší SŠ
v minulém roce proběhly a daly nám tak podklady pro implementaci do naší SWOT
analýzy.
15.1.1. SWOT analýza školy
Aktualizovaná SWOT analýza školy pro školní rok 2017/2018.
Silné stránky
Slabé stránky
 Jedinečnost a unikátnost některých
nabízených oborů
 Jistota zaměstnání absolventů v České
zbrojovce
 Výběr žáků do maturitních oborů
 Možnost vykonání ZZ po 3. ročníku mat.
oboru (práce v projektu MŠMT ČR)
 Propagace na veřejnosti formou výstav a
prezentací nejen v ČR, ale i v zahraničí
 Dobré technické vybavení
 Výrazná podpora školy Českou
zbrojovkou a.s.

 Absence jídelny v objektu teoretického
vyučování
 Vytíženost některých pracovníků –
nedostatečnost finančního ohodnocení,
pokud se nejedná o projekty nebo
rekvalifikace placené z jiných zdrojů
 Nízká nabídka vzdělávacích programů,
které rozšiřují odbornou kvalifikaci
pracovníků (unikátní zaměření školy)
 Sídlo ředitele školy není v objektu
teoretického vyučování

Příležitosti
Realizace projektů a rekvalifikací
Mezinárodní spolupráce
Spolupráce s VŠB-TUO
Zatraktivnění studia a budov školy
Ucelená nabídka zajímavých studijních
oborů, které je možné různě kombinovat
 Možnost poskytovat vlastní moderní
ubytování v místě školy






Hrozby
 Zastaralost prostor pro výuku (nutnost
rekonstrukce pronajatého objektu)
 Velká závislost na ekonomických
možnostech rodičů financovat dětem
studium mimo jejich domovy
 Nedostatek financí na obnovu
zastaralého majetku a rozvoj
 Nedostatek kvalitních odborníků pro
výuku puškařských oborů
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Školní rok můžeme považovat za velmi úspěšný:
•

povedly se úspěšné nábory žáků v ČR, a také mezinárodní výstavy;

•

proběhla inspekce ČŠI Zlín. Zjištěné nedostatky byly odstraněny a sdělená
doporučení se realizují;

•

pokračovala mezinárodní spolupráce s EUREGIO HTBLVA Ferlach;

•

byly rozšířeny aktivity s firmou CZ UB a.s. – řízené praxe žáků školy, příprava žáků
na zkoušky k získání zbrojního průkazu;

•

modernizovali jsme budovu teoretického vyučování vybudováním dvou nových
učeben a a obnovou a rozšířením výpočetní techniky;

•

byla prodloužena výpůjčka 3D multifunkčního měřícího stroje pro výuku od firmy
Prima Bilavčík;

•

pokračoval experiment MŠMT ČR se všemi maturitními obory (možnosti získání
výučního listu po ukončeném 3. ročníku);

•

bylo důsledně využíváno vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nezbytné bude i v tomto roce pokračovat v nastaveném trendu a pro začátek eliminovat
některé slabé stránky.
O naše obory je vysoký zájem, ale není dobré nabírat žáky v počtech, kdy musíme žádat
zřizovatele o povolení výjimky nejvyššího počtu žáků ve třídě. Pro školní rok 2018 – 2019
jsme žádnou třídu nenaplnily na počet, abychom museli žádat zřizovatele o povolení
výjimky nejvyššího počtu žáků ve třídě. V dalším školním roce budeme usilovat o navýšení
o jednu třídu pro tříleté studium oborů Obráběč kovů 23-56-H/01 a Puškař 23-69-H/01.
Naším dalším cílem je nejen se udržet na současné úrovni, ale zejména ještě posilovat
oblasti, v nichž za předními puškařskými školami v EU v rámci mezinárodních soutěží
zaostáváme. Jak již bylo popisováno, úroveň školy se snažíme srovnávat s těmi nejlepšími
puškařskými školami v EU, a tak známe své silné i slabé stránky.
Vznik i existence naší školy byl, je a bude silně propojen s Českou zbrojovkou a.s..
Spolupráce s ní je dlouhodobě na vysoké partnerské úrovni a změny provedené ve školském
zákoně (§ 57) umožnily ještě větší vtažení jejich odborníků do výuky.
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16. Domov mládeže a školní jídelna SŠ-COPT Uherský Brod
16.1. Domov mládeže SŠ-COPT Uherský Brod
Domov mládeže (dále jen DM) a školní jídelna sídlí na ulici Obchodní 2055 v Uherském
Brodě a staly se součástí školy v roce 2003. DM poskytuje ubytování žákům podle vyhlášky
MŠMT č. 436/2010 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních ve dnech
školního vyučování podle organizace školního roku stanovené MŠMT.
Hlavním účelem DM je:
• poskytovat žákům SŠ ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na
výchovně vzdělávací činnost školy,
• vést žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových aktivit,
• zabezpečit stravování .
DM je komplexem tří budov, rozdělených na ubytovací a stravovací část. V původní i nově
přistavené budově se nachází 46 třílůžkových a dvoulůžkových pokojů se sociálním
zařízením společným vždy pro dva pokoje. Ubytování je zajištěno v pokojích se
standardním vybavením – dle počtu ubytovaných odpovídající počet lůžek, židlí, skříněk na
ukládání lůžkovin, poliček, lampiček, skříněk na školní potřeby, šatních skříní, botníků a
společného stolu. Samozřejmostí je i Wi-Fi přístupná ve všech pokojích a společných
prostorech DM. Žákům je k dispozici kuchyňský koutek s ledničkou, mikrovlnnou troubou a
rychlovarnou konvicí. Strava je zajištěna ve školní jídelně, kde mají žáci možnost odebírat
snídaně, zabalené přesnídávky do školy a teplou večeři.
Celková kapacita DM je 128 lůžek, ve školním roce 2017/2018 bylo (dle Výkazu o
školském ubytovacím zařízení Z 19-01) ke dni 31.10. 2017 ubytováno na DM 120 žáků (115
chlapců a 5 děvčat), tzn. 94% obsazenost. Do DM žáky zařazujeme na základě přihlášek. S
možností ubytování jsou noví žáci seznamováni na DOD, při přijímacím řízení a na našich
webových stránkách. Žáci jsou rozděleni do 5 výchovných skupin, ve kterých zajišťuje
výchovnou činnost skupinový vychovatel. Výchovně vzdělávací činnost vychází ze ŠVP
Domova mládeže. Prioritou práce vychovatelů v oblasti vzdělávání je vytvoření vhodného
prostředí pro pravidelnou přípravu na vyučování s možností využívání studovny. Výchovná
činnost je zaměřena především v začátku školního roku na žáky 1. ročníků, kdy se učí
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dodržování stanoveného režimu, osvojování nového přístupu ke studiu. Žáci zde navazují
nové sociální vztahy, učí se samostatnosti a odpovědnosti. Výchovná péče směřuje také k
dodržování pořádku a čistoty na pokojích, přebírání zodpovědnosti za svěřený majetek. V
oblasti vzdělávací činnosti se snažíme vycházet žákům vstříc formou doučování – jedná se
hlavně o český jazyk, který dělá nejvíce problémy žákům ze Slovenska. Velmi žádaný je i
kroužek „Nebojte se češtiny“ určený především pro maturanty.
16.1.1. Mimoškolní aktivity
Naše nabídka zájmové činnosti je velmi pestrá, ale ne vždy se nám podaří, aby se žáci do
sportovních a společenských aktivit zapojili. Na sportovištích v areálu DM probíhají
pravidelné tréninky malé kopané, volejbalu a tenisu. V zimních měsících navštěvují žáci
tělocvičnu ZŠ, kde trénují florbal. Dále mají k dispozici laserovou střelnici, saunu a
společenskou místnost, kde si v rámci kroužků mohou zahrát stolní tenis, šipky nebo
společenské hry. Rovněž posilovna je zejména u chlapců velmi oblíbená.
Každoročně připravujeme oblíbený Mikulášský večírek, na který si žáci sami připraví
program včetně výzdoby. Konec školního roku jsme i v minulém školním roce oslavili
táborákem s opékáním špekáčků.
16.1.2. Prevence sociálně patologických jevů
Vychovatelé Domova mládeže každoročně věnují pozornost problematice záškoláctví,
šikanování, požívání alkoholu, drogovým závislostem atd. V jednotlivých výchovných
skupinách pořádali neformální besedy, na kterých se studenty diskutovali na dané téma. I
přes všechna tato opatření se v minulém školním roce opět vyskytnul případ přechovávání
návykové látky na DM. Případ byl předán Policii ČR.
16.2. Školní jídelna na Domově mládeže SŠ-COPT Uherský Brod
Školní jídelna se nachází přímo v budově Domova mládeže.
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Školní jídelna SŠ-COPT Uherský Brod zajišťuje stravování pro ubytované žáky na DM,
dále pro zaměstnance SŠ-COPT Uherský Brod a také pro cizí strávníky jako vedlejší
činnost. V jídelně DM pracovali tito zaměstnanci:
• vedoucí školní jídelny;
• kuchařka;
• 2x pomocná kuchařka na zkrácený úvazek.

Počet strávníků přihlášených ke stravě byl (dle výkazu Z 17-01) k 31. 10. 2017 :
• žáků 120 osob;
• zaměstnanců 14 osob;
• cizích strávníků 31 osob.

17. Závěr výroční zprávy
Ve výroční zprávě, jejíž vypracování je naší zákonnou povinností, se snažíme sami pro sebe
vyhodnotit nejen posun mezi jednotlivými roky (v členění na úseky), ale současně také
připravit nástin budoucího směřování. Střední školy totiž ovlivňuje celá řada faktorů (jako
např.: demografie, potřeby zaměstnavatelů, legislativa, průmyslové inovace, ekonomická
situace, preference žáků atd.), kterým je nutné se operativně přizpůsobovat a nejlépe s
předstihem na ně reagovat, což by bez pravidelného vyhodnocování nešlo.
Připomenutí 60. výročí vzniku školy a práce na vypracování Almanachu nám umožnily se
seznámit s celou historií školy. Z lokálního učiliště se stala moderní střední škola, která
nabízí zajímavé učební obory a k tomu ještě díky spolupráci s Technickou univerzitou
Ostrava i bakalářské studium. Ve škole studují žáci nejen z celé ČR, ale také ze zahraničí.
Jestliže naše škola dokázala udělat během 60 let takto velký krok, je naší povinností
připravovat každoročně dílčí kroky, které ji budou posouvat dále. Díky pochopení a podpoře
zřizovatele můžeme každoročně realizovat větší investiční akce a současně s nimi postupně
zavádět nové aktivity pro naše žáky (např. v tomto školním roce nově zavedenou možnost

37

bezplatného získání zbrojních průkazů). Realizovat veškerou rozvojovou činnost je možné
jenom díky stabilnímu týmu spolupracovníků.
Chtěl bych na závěr poděkovat všem čtenářům této výroční zprávy, že se o naší školu
zajímají. Dále chci poděkovat všem našim žákům za to, že si vybrali právě Střední školu –
Centrum odborné přípravy technické, ale také všem našim zaměstnancům za jejich snahu o
zlepšování obrazu školy na veřejnosti. Zároveň zde děkuji také našim partnerům (především
České zbrojovce a.s.), Krajské hospodářské komoře a také našemu zřizovateli Zlínskému
kraji za dlouhodobou podporu.

Datum zpracování 10. 10. 2018
Datum projednání s prac. školy: 15. 10. 2018
Datum projednání a schválení ve Školské radě: 15. 10. 2018

………………………..

…………………………….

předseda Školské rady

ředitel školy

Ing. Hana Kubišová, Ph.D.

Ing. Ladislav Kryštof
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