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Vážení rodiče a žáci, 

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, kterou založila 

Zbrojovka Uherský Brod jako své učiliště pro vzdělávání v dělnických profesích, 

oslaví ve školním roce 2022/2023 již 65 let od svého založení. Škola má již z tradice 

vzdělávat žáky především v  puškařských a 

strojírenských oborech, ale slovy básníka:  

„Ze zbraně šperk udělá až rytina…“, své místo zde 

má také umělecký obor. Všechny obory na naší 

škole jsou ukončeny buď maturitou či výučním 

listem. Žák maturitního oboru může tedy získat 

obojí, jak maturitní vysvědčení, tak po absolvování 

třetího ročníku i výuční list.  

Tuto školu jste si vybírali určitě z mnoha možných 

nabídek, a proto očekáváte, že vaše představy 

budou naplněny. Vězte, že je naší snahou, aby 

tomu tak bylo. Bude však nejvíc záležet na vašem přístupu, docházce i ochotě se 

vzdělávat. Ze strany zaměstnanců školy je zajištěna samozřejmě vstřícnost i pomoc 

při řešení jakéhokoli problému. Vyučující mají ve škole nad rámec výuky i konzultační 

hodiny, které budete moci využít při případném nezvládání učební látky formou 

individuálních konzultací. Navíc během školního roku bude probíhat i tzv. doučování 

žáků ohrožených neúspěchem. Naše škola je svým způsobem školou specifickou, 

kde platí řada pravidel, jež nejsou na jiných školách obvyklá. Hlavní budova naší 

školy se nachází v  areálu výrobního podniku se speciálním bezpečnostním režimem, 

což znamená, že také od žáků je vyžadována zvýšená disciplína. Příchod do areálu 

je možný pouze přes vrátnici České zbrojovky a.s.  

Výhodou umístění školy v areálu České zbrojovky a.s. je možnost absolvování 

různých exkurzí a odborných praxí, což umožňuje žákům poznat jednotlivá 

pracoviště, nové technologie a filozofii firmy. Současně Česká zbrojovka a.s. nabízí 

žákům naší školy stipendia a řadu benefitů při nástupu do zaměstnání v CZUB.  

Pevně věřím, že vás studium vybraného oboru zaujme, vytvoříte si ve třídách 

výborný kolektiv a budete se v naší škole cítit spokojeně a radostně. 

 

Ing. Ladislav Kryštof, ředitel školy 



3 
 

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě je s Českou 

zbrojovkou svázána už šedesát pět let, tj. po celou dobu své existence. Škola 

zaujímá v  rámci celé České 

republiky výsadní postavení, neboť 

má ve výuce puškařských oborů 

dlouholetou tradici. Díky spolupráci 

s vysokými školami zde můžete 

získat titul bakaláře. 

Samozřejmostí jsou učební obory 

technických i uměleckých oborů bez 

          maturity nebo s maturitou. 

Během studia má pro vás škola SŠ-COPT Uherský Brod připravenu řadu benefitů. 

Některé z nich jsou realizovány ve spolupráci s Českou zbrojovkou. 

Budeme rádi, pokud se po absolvování studia rozhodnete pracovat právě v České 

zbrojovce. U nás budete moct dále rozvíjet své dovednosti a vzdělávat se. 

V nedávné minulosti dosáhli dva absolventi SŠ-COPT Uherský Brod v naší firmě až 

na pozici odborného ředitele a člena představenstva společnosti. Budiž tato 

skutečnost motivací i pro ostatní žáky! 

Česká zbrojovka je jedním z pilířů holdingu Colt CZ Group SE. Ve skupině společně 

s námi je jeden z nejprestižnějších světových výrobců ručních palných zbraní, 

americký Colt. Skupina Colt CZ Group spojuje silné společnosti v oboru a je zárukou 

stability i do budoucna. 

Závěrem chci SŠ-COPT Uherský Brod, jejímu vedení, pedagogickému sboru a 

žákům popřát co nejlepší budoucnost a ujistit je, že škola byla, je a bude jedním 

z nejbližších a nejvýznamnějších partnerů České zbrojovky. 

 

Jan Zajíc, generální ředitel a předseda představenstva 

České zbrojovky a.s. v Uherském Brodě 
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Střední škola – COPT sídlí v Uherském Brodě ve třech budovách. 

Vlčnovská 688 – budova ředitelství a prostory praktické výuky 

Pod Valy 2780 – budova teoretického vyučování 

Obchodní 2055 – Domov mládeže 

 

Klasické přezůvky – z hygienických důvodů trváme na tom, aby se žáci ve škole 

přezouvali. 

Do tělesné výchovy zajistěte prosím sportovní oděv a sportovní obuv určenou pro 

sálové sporty (se světlou podešví). 

Požadavky na učebnice, sešity a pomůcky do teoretické výuky budou zveřejněny na 

webových stránkách v sekci pro Žáky a rodiče > 1. ročník 2022/2023 30. 6. 2022. 

Odborný výcvik:  

• Maturitní obory – pracovní oděv (blůza, kalhoty) běžné barvy (modrá, šedá, 

zelená), pracovní obuv (bez ocelové špice), analogové posuvné měřítko 150–

160 mm s přesností 0,02 - 0,05 mm, sada jehlových pilníků, sada pilníků 

velikosti 250 (sada = plochý, půlkulatý, kulatý pilník) 

• Učební obory – žáci dostanou zdarma pracovní oděv a obuv, sami si pořídí: 

analogové posuvné měřítko 150–160 mm s přesností 0,02 - 0,05 mm, sadu 

jehlových pilníků, sadu pilníků velikosti 250 (sada = plochý, půlkulatý, kulatý 

pilník) 

 

Pro žáky připravujeme čipové karty, které slouží ke vstupu do prostor České 

zbrojovky a.s. a k objednávání obědů v době výuky. Žáci kartu obdrží 1. 9. 2022, její 

cena je 250 Kč. Bez uhrazení nebude karta vydána. 
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Každému žákovi bude přidělena ve škole šatní uzamykatelná skříňka. Žáci si sami 

zodpovídají za řádné uzamčení svých skříněk. 

V průběhu praktické výuky je žákovi přidělena uzamykatelná šatní skříňka na 

pracovišti dílen. Po skončeni OV v daném týdnu skříňku žák uvolní. 

 

V době teoretické a praktické výuky mají žáci možnost se stravovat v jídelně České 

zbrojovky a. s. Obědy si přihlašují jednoduše online přes internet na stránkách 

https://gth.czub.cz/. K přihlašování slouží čipová karta České zbrojovky a.s. 

Žáci ubytovaní na domově mládeže se stravují ve školní jídelně domova mládeže. 

Školní jídelna nabízí snídaně, svačiny a večeře. Na tato jídla se žáci přihlašují čipem, 

který si zakoupí za vratnou zálohu 115 Kč. V případě nemoci může žák 1. den 

odebrat dotovanou stravu, v dalších dnech nemoci, pokud si stravu neodhlásí, bude 

SŠ-COPT požadovat úhradu v režimu nedotované stravy, to znamená cenu plus 

režie. Při odpolední praxi si mohou žáci objednat oběd. Tel. +420 572 631 217 – 

jídelna; +420 732 353 608 (formou sms), e-mail: navlacilova@copt.cz. 

 

Ubytování na domově mládeže je možné získat po vyplnění přihlášky k ubytování. 

Žák je v domově mládeže ubytován vždy na jeden školní rok, tzn. nemá právní nárok 

na ubytování po celou dobu studia.  Přihlíží se ke vzdálenosti místa jeho bydliště, 

dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a věku.   

Kapacita domova nabízí 128 lůžek v 2–3lůžkových pokojích se samostatným WC a 

sprchou. Poplatek za ubytování činí 1200–1300 Kč/měsíc. V celém areálu je možnost 

připojení k internetu. Mezi vybavení domova mládeže patří knihovna, jídelna, 

laserová střelnice, posilovna, stolní tenis, sauna, tenisový kurt, víceúčelové hřiště. 

Bližší informace https://www.copt.cz/domov-mladeze.   

https://gth.czub.cz/
mailto:navlacilova@copt.cz
https://www.copt.cz/domov-mladeze
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Výuka probíhá dle stanoveného rozvrhu. Rozvrh rozlišuje sudý a lichý týden.  

0. hodina  07.00 – 07.45 hod. 

1. hodina  07.55 – 08.40 hod. 

2. hodina  08.45 – 09.30 hod. 

3. hodina  09.45 – 10.30 hod. 

4. hodina  10.35 – 11.20 hod. 

5. hodina  11.25 – 12.10 hod. 

6. hodina   12.45 – 13.30 hod. 

7. hodina  13.35 – 14.20 hod. 

8. hodina  14.30 – 15.15 hod. 

 

Praktické vyučování v 1. ročníku začíná v 7.00 a končí v 13.30. Svačinová pauza 

probíhá od 8.30 do 8.40, obědová od 10.30 do 10.50. Odpolední směna pak trvá od 

14.00 do 20.30, přestávka je 17.00 až 17.30.  

Od druhého ročníku začíná praktické vyučování v 6.30 a končí v 14.00. Odpolední 

směna začíná ve 14.00 a končí 21.30. 

 

Pravidla pro omlouvání žáků jsou zakotvena ve školním řádu SŠ-COPT Uherský 

Brod, který je zveřejněn na: 

https://www.copt.cz/skolni-rad 
 

Informace o průběhu, výsledcích vzdělávání a absenci poskytujeme prostřednictvím 

webových stránek školy. Rodiče každého žáka před začátkem školního roku obdrží 

přístupové údaje do aplikace Edookit. Zde získávají rodiče veškeré informace o 

prospěchu, absenci, rozvrhu, plánovaných akcí a veškerých aktivitách souvisejících 

s vyučováním.  

https://www.copt.cz/skolni-rad
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Samozřejmostí jsou informace v rámci třídních schůzek, které se konají 2x ročně, a 

to v listopadu a v dubnu. Dále zákonní zástupci mohou využít konzultací s třídním 

učitelem, které se konají v měsíci říjen a květen. 

 

Adaptační kurzy proběhnou v Rekreačním a školícím středisku Kopánky, Mikulčin 

vrch https://kopanky.cz/. 

 

Termíny kurzů: 

1. turnus 19. – 21. 9. 2022 (maturitní obory) 

2. turnus 21. – 23. 9. 2022 (učební obory) 

 

Kurzy se budou střídat ve středu po obědě v místě pobytu.  

Kdo neodevzdal přihlášku do 17. června, prosíme o co nejrychlejší poslání poštou na 

adresu: SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod nebo mailem 

na alena.vodickova@copt.cz. 

 

Cena činí 3100 Kč a zahrnuje ubytování, stravu s plnou penzí, oběd v den odjezdu, 

pitný režim, dopravu, kompletní program. 

 

Úhrada platby: 

Zálohu 1600 Kč uhraďte do 17. července a doplatek 1500 Kč do 17. srpna 

2022 na účet 18139721/0100. Do poznámky pro příjemce nutno uvést jméno a 

příjmení žáka, obor studia nebo třídu. 

 

Veškeré informace a podrobnosti najdete na našich webových stránkách v rubrice 

Pro žáky a rodiče > 1. ročníky 2022/2023. 

Adaptační kurz je považován za součást školního vzdělávacího programu. Účast je 

povinná.  

  

https://kopanky.cz/
mailto:alena.vodickova@copt.cz
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• Adaptační kurz – 1. ročník 

• Exkurze do Dolních Vítkovic – industriální komplex přebudovaný ve 

vzdělávací, kulturní a společenské centrum 

• Exkurze do Prahy – 4. ročník (umělecký obor) 

• IDET Brno – mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky 

• IWA Norimberk – mezinárodní veletrh zbraní, střeliva, zbraní pro lov a 

sportovní střelbu 

• Jazykové a matematické olympiády 

• Lyžařský kurz – 2. ročník 

• MSV Brno – mezinárodní strojírenský veletrh  

• Odborná konference a představení produktů České zbrojovky a.s. Uherský 

Brod 

• Týden vysokoškolákem – spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně 

(vybraní žáci si mohou týden zkusit být vysokoškolákem) 

• Výtvarné a literární soutěže 

• Účast v soutěži T-Profi 
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Ve volné čase mohou všichni žáci školy navštěvovat kroužky, které probíhají na 

domově mládeže. 

• Střelecký  

• Přírodovědný 

• Florbal 
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• Student na praxi 

• SOČ – Středoškolská odborná činnost s tématy, která vychází z potřeb firmy 

• Zbrojní průkaz skupiny D – pro žáky puškařských oborů od 18 let s finanční 

podporou 

• Stipendia 

• Beseda se zástupci České zbrojovky a.s. Uherský Brod 

• Odborník z praxe ve výuce odborných předmětů 

• Exkurze v rámci výuky na pracovištích České zbrojovky a.s. Uherský Brod 

• TOP 7 

 

• Junior zbrojovák – stipendijní program CZUB pro žáky již od 1. ročníku 

s garancí pracovního místa a s finanční a materiální podporou po dobu studia 

• Stipendium na podporu technické vzdělanosti ve spolupráci s CZUB a Nadací 

Rudolfa Ovčaří pro žáky strojírenských oborů s možností již od 1. ročníku 

• Podpora řemesel v odborném školství – stipendium Zlínského kraje na 

podporu vybraných učebních oborů, u nás pro obor Obráběč kovů 
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Třídní učitelé:  

1.K Mgr. Anna Ondrúšková 

 tel: 572 655 951 

 e-mail: anna.ondruskova@copt.cz 

1.P Mgr. Marcela Ondrášková 

 tel: 572 655 951 

 e-mail: marcela.ondraskova@copt.cz 

1.MT Ing. Vlastimil Londýn 

 tel: 572 655 950 

 e-mail: vlastimil.londyn@copt.cz 

1. TU Mgr. Šárka Fialová 

 e-mail: sarka.fialova@copt.cz 

 

 

Výchovný poradce: Ing. Hana Ježková 

 tel.: 572 655 946, e-mail: hana.jezkova@copt.cz 

Školní metodik: Ing. Andrea Machalová 

 tel.: 572 655 946, e-mail: andrea.machalova@copt.cz 

Zástupce ředitele pro TV: Ing. Hana Kubišová, Ph.D. 

 572 655 944, email: hana.kubisova@copt.cz 

Zástupce ředitele pro OV:  Ing. Martin Zatloukal  

 572 655 942, email: martin.zatloukal@copt.cz 

Domov mládeže: 739 354 688, domovmladeze@seznam.cz  

Sekretariát: 572 655 961, e-mail: info@copt.cz 

Ekonomický úsek: 572 655 963, e-mail: martina.ziskova@copt.cz 

Provozní úsek: 572 655 965, e-mail: alena.vodickova@copt.cz 

  

mailto:andrea.machalova@copt.cz
mailto:martin.zatloukal@copt.cz
mailto:alena.vodickova@copt.cz


12 
 

 

Vážení rodiče a žáci,  

dovolujeme si Vás zároveň pozvat na slavnostní zahájení školního roku a imatrikulaci 

žáků 1. ročníků, které proběhne 1. 9. 2022 ve velkém sále Domu kulturu, Mariánské 

náměstí 2187, Uherský Brod. 

Od 11.00 hod. do 11.25 hod. proběhne prezentace a předání čipových karet žákům. 

 

Program: 

11.30  hod. Slavnostní zahájení 

11.35 hod.  Slavnostní proslov ředitele školy 

11.45 hod. Proslov hostů  

11.55  hod. Hudební vystoupení 

12.05 hod. Imatrikulace žáků 

12.45 hod. Společné fotografování 
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