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Úvodní slovo  
 

V letošním rocem mi připadla povinnost připravit výroční zprávu za 

školní rok 2016/2017, který byl pro naši SŠ v mnohém přelomový. 

Pokud bych měl stručně představit největší změny na SŠ-COPT 

Uherský Brod, tak došlo k výměně ředitele. Po odchodu dlouholetého 

ředitele pana Mgr. Milana Pechala do penze, byl pověřen vedením školy 

do jmenování nového ředitele vzešlého z konkurzu pan Mgr. et Mgr. 

Pavel Římovský, což bylo do 31. 10. 2016. K 1. 11. 2016 jsem byl na základě konkurzu 

jmenován Radou Zlínského kraje ředitelem školy. V průběhu školního roku jsem provedl 

úpravu organizačního schématu, viz kapitola 3.4 Změny v organizačním schématu srovnání 

k 1.3.2017 a začátku  školního roku 2016/2017.  

 

Uplynulý školní rok je nutno personálně vnímat jako přelomový mezník, avšak ve směřování 

školy nedošlo k žádným negativním změnám. Stále zůstává prioritou snaha zařadit naši školu 

mezi „nejlepší střední školy nejen v ČR, ale prakticky v celé Evropě“, kam se ji snažil 

směřovat již minulý pan ředitel Mgr. Milan Pechal, jemuž tímto vyslovuji poděkování za jeho 

dlouholeté působení ve vedení SŠ-COPT Uherský Brod a všechny aktivity, které realizoval.   

 

 

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: 

12. 9. 2001 

Datum vydání posledního 
rozhodnutí MŠMT ČR: 

5. 3. 2012 

Zřizovatel: ZLÍNSKÝ KRAJ 

Tř. T. Bati 3792 

760 01 

Ředitel školy: Ing. Ladislav Kryštof (od 1. 11. 2016) 

Statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský (do 28. února 2017) 

Ing. Hana Kubišová Ph.D. (od 1. března 2017) 

Kontakt na zařízení: tel.: 

datová schránka (ID): 

web: 

email: 

572 632 747 

ytzxbrg 

www.copt.cz 

info@copt.cz, reditel@copt.cz 

Pracovník pro informace: Ing. Andrea Machalová 

Datum zřízení školy: 1. 9. 1957 

Datum zařazení do sítě – 
poslední aktualizace: 

12. 9. 2001 

Školská rada: zást. nezletilých žáků: 

 
 

zást. na podporu práce 

školy: 
 

zást. zřizovatele: 

Petr Michalčík (od 24.11.2016) 

Patrik Kunčar (do 24.11.2016) 
 

Ing. Hana Kubišová Ph.D., (od 22.11.2016) 

Josef Borák (do 22.11.2016) 
 

Mgr. Pavel Turčin (od 27.3.2017) 

Ing. Michal Hanačík (do 27.3.2017) 

Rozhodnutí č.j. 33 269/2000-21  

http://www.copt.cz/
mailto:info@copt.cz
mailto:reditel@copt.cz
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Typ školy Počet tříd Počet žáků 
Počet žáků 

na třídu 

Přepočtený počet. ped. pracovníků 

učitel OV učitelé 

SŠ 12 331 28 14* 16,819* 

Dálkové 

studium 
2 54 27 0* - 

Celkem 14 385 27,5 - - 

 

* Pouze HPP 

Maximální kapacita školy 400 žáků.  

Stavy jsou k 30. 9. 2016 
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2. Přehled oborů vzdělání za školní rok 2016/2017  
2.1. Denní studium  

Denní studium 

Vyučované obory ve 
školním roce 2016/2017 

Kód oboru Počet žáků 
k 30.6.2017* 

Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 

Mechanik seřizovač 23-45-L/01 86 27 (proj. L+H) 14 
Technik puškař 23-69-L/01 117 20 (proj. L+H) 30 
Uměleckořemeslné 
zpracování kovů – práce 
rytecké 

82-51-L/01 28  6 

Obráběč kovů 23-56-H/01 40 19  
Puškař 23-69-H/01 50 12  

* stav včetně žáků končící studium ZZ a MZ 

2.2. Dálkové studium  

Dálkové studium 

Vyučované obory ve 
školním roce 2016/2017 

Kód oboru Počet žáků k 30.6.2017* Ukončilo ZZ 

Puškař         23-69-H/01 38 36 
Prodavač 66-51-H/01 16 15 

* stav včetně žáků končící studium ZZ a MZ 

 

3. Personální zabezpečení na SŠ-COPT Uherský Brod  
3.1. Pracovníci školy ve školním roce 2016/2017 

 k datu 31. 12. 2016 
 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Pedagogičtí pracovníci: 38 37,693 

- učitelé 17 16,819 
- vychovatelé 7 6,874 
- učitelé OV 14 14 

Nepedagogičtí pracovníci 23 20,944 
CELKEM 61 58,637 
(statistiky UIV- P1-04, 1. – 3. čtvrtletí 2016) 
Vyšší věkový průměr pedagogických i nepedagogických pracovníků se promítá do v průměru 
vyšších tarifních mezd pracovníků. 
 

3.2. Vedení školy ve školním roce 2016/2017 

 k datu 30. 9. 2016 
 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Vyučovací povinnost 
Ředitel školy 1 1 4 
Zástupci ředitele: 2   
- teoretické vyučování 1 1 13 
- praktické vyučování 1 1 13 



8 
 

3.3. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 

 k datu 30. 9. 2016 
Fyzický počet 23 
 přepočtené úvazky (zaokrouhleně) 
Všichni pracovníci: 20,944 
- THP 8,206 
- Provozní pracovníci 5,869 
- Obch. prov. pracovníci 3,549 
- Ostatní zam. 3,32 
 

3.4. Pracovní zařazení nepedagogických pracovníků (školní rok 2016/2017) 

 k datu 30. 9. 2016 
 počet fyzických osob přepočtené úvazky (zaokrouhleně) 
Nepedagogičtí pracovníci:   
- asistentka ředitele 1 1 
- účetní 3 2,625 
- vedoucí provozního úseku 1 0,7619 
- uklizečky 6 5,0571 
- pracovník vztahů k veřejnosti 1 1 
- kuchyně 5 4,75 
- správa budov 2 2 
- recepční 1 1 
- odborný referent 1 1 
- pracovnice výdejny nástrojů 2 1,75 
Počet pracovníků školy je stabilizovaný, absence pracovníků je nízká. 

 

3.4. Změny v org. schématu - srovnání na začátku školního roku 2016/2017 a 

k datu 1. 3. 2017 

Během školního roku 2016/2017 došlo postupně k zásadním změnám v organizační struktuře 

z pohledu efektivity řízení v daných úsecích. Střední škola – Centrum odborné přípravy 

technické Uherský Brod měla dříve v organizačním schématu vedle ředitele školy celkem 7 

vedoucích pracovníků, avšak v průběhu školního roku 2015/2016 došlo k úpravě, kdy ve 

stejném stupni řízeni byli jen tři vedoucí pracovníci (místo původních sedmi). Tak tomu bylo 

také k 1.9.2016, viz 3.4.1 Organizační schéma ve školním roce 2016/2017. K úpravě 

organizačního schématu došlo k 1.3.2017, kdy bylo stanoveno celkem 5 úseků viz 3.4.2 

Organizační schéma ve školním roce 2016/2017 (platné k 1. 3. 2017). 
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3.4.1. Organizační schéma ve školním roce 2016/2017 (platné do 28. 2. 2017) 
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3.4.2. Organizační schéma ve školním roce 2016/2017 (platné od 1. 3. 2017) 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 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 2016/2017 

Denní studium 

Vyučované obory ve školním roce 
2016/2017 Kód oboru Počet 

přihlášených 
Počet 

přijatých  Odvolání 

Mechanik seřizovač 23-45-L/01 17 16 0 
Technik puškař 23-69-L/01 44 33 0 
Uměleckořemeslné zpracování kovů 
– práce rytecké 

82-51-L/01 6 5 0 

Obráběč kovů 23-56-H/01 21 21 0 
Puškař 23-69-H/01 46 26 0 

4.2. Dálkové studium - žáci přihlášeni ke studiu pro školní rok 2016/2017 

Dálkové studium 

Vyučované obory ve školním roce 
2016/2017 Kód oboru Počet 

přihlášených 
Počet 

přijatých  Odvolání 

Nástrojař – zaměření na rytecké práce 23-52-H/01 0 0 0 
Puškař 23-69-H/01 63 38 0 
Prodavač 66-51-H/01 16 16 0 

4.3. Přehled o přijatých žácích do vyšších ročníků na základě rozhodnutí 

ředitele SŠ-COPT Uherský Brod 

4. ročník obor 23-69-L/01 Technik puškař 2 žáci  

4. ročník obor 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 1 žák  

3. ročník obor 23-69-L/01 Technik puškař 8 žáků  

3. ročník obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 6 žáků  

3. ročník obor 23-69-H/01 Puškař 1 žák  

3. ročník obor 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 1 žák  

2. ročník obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 1 žák  

2. ročník obor 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 1 žák  

2. ročník obor 23-69-H/01 Puškař 2 žáci  

2. ročník obor 23-69-L/01 Technik puškař 2 žáci  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků SŠ-COPT Uherský Brod  
5.1. Celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok 

 
Počet žáků 
k 1.9.2016 

Prospělo s 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

Zanechalo 
studia, jiné 

SŠ-COPT 
Uherský 

Brod 
331 19 290 11 10 

 

Ve školním roce 2016/2017 neprospělo 11 žáků, což je ve srovnání s předchozími lety 

průměrný počet na celkový počet žáků na škole. Na druhou stranu došlo k nárůstu žáků, 

kteří prospěli s vyznamenáním, zejména ve vyšších ročnících. 

5.1.1. Hodnocení ukončení studia – maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky s výučním 

listem a závěrečné zkoušky s výučním listem v rámci projektu L+H 

 Počet žáků 
v posledním 

ročníku 

Prospělo s 
vyznamenáním Prospělo 

Neprospělo 
k 30.9.2017 

MZ 55 5 45 5 
ZZ 31 2 29 0 
 Počet žáků 

přihlášených k ZZ 
Prospělo s 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo 
k 30.9.2017 

Projekt 
L+H 

48 9 39 0 

 

Při hodnocení úspěšnosti ukončení studia maturitní zkouškou lze ve srovnání s předchozím 

školním rokem konstatovat, že došlo k výraznému počtu žáků, jenž prospěli 

s vyznamenáním, neboť ve školním roce 2015/2016 toho prospěchu nedosáhl ani jeden žák. 

Celkového prospěchu prospěli dosáhlo 45 žáků a pouze 5 žáků neprospělo. Ve srovnání 

s minulými lety lze konstatovat, že výrazně ubylo žáků, kteří byli neúspěšní při státní 

maturitní zkoušce z matematiky.  

 

Při závěrečných zkouškách uspěli všichni žáci, nicméně ve srovnání s předchozím školním 

rokem došlo k mítnému poklesu počtu žáků, kteří prospěli s vyznamenáním. 

 

Do pokusného ověřování se zapojili všichni žáci předmětných oborů Technik puškař a 

Mechanik seřizovač, kteří dosud nezískali výuční list a splnili podmínky pro konání 

závěrečných zkoušek. K závěrečným zkouškám bylo přihlášeno celkem 48 žáků, 47 žáků 
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předstoupilo před zkušební komisi v řádném termínu Jaro 2017, jeden žák konal ZZ 

v termínu Podzim 2017. 
 

Celkový průběh studia v oborech L+H a výsledky pokusného ověřování ukazuje na 

správnost trendu zisku výučního listu v průběhu studia, neboť pouze jeden žák po získání 

výučního listu ve školním roce 2016/2017 zanechal dalšího studia. Taktéž výsledky 

přijímacího řízení ukazují, že nedochází k poklesu zájmu o učební obor na úkor možnosti 

zapojení se do projektu L+H v rámci studia maturitního oboru.   

5.1.2. Analýza prospěchu žáků 

SŠ-COPT Uherský Brod klade velký důraz na dobrý prospěch žáků a současně nízkou 

absenci. Třídní učitelé na žáky působí v rámci třídnických hodin, dále dochází k motivaci 

možností ucházet se o Rudolfovo stipendium, které je udělováno žákům s velmi dobrými 

studijními výsledky Českou zbrojovkou a.s., či motivací účasti na mezinárodních výstavách 

(IWA Norimberk 2017), výstavách v České republice (IDET 2017) nebo zapojením se do 

mezinárodních odborných stáží na rakouské škole EUREGIO HTBLVA Ferlach.  
 

K dalšímu motivačnímu faktoru patří zapojení do projektu Zlínského kraje „Podpora žáků 

vybraných studijních oborů“, který je určen pro žáky učebního oboru Obráběč kovů. Žák 

každý měsíc získává stipendium, které je uděleno, pokud žák nemá žádné neomluvené 

hodiny. V případě, že žák uvedeného oboru prospěje s vyznamenáním, pak je mu uděleno 

jednorázové stipendium. Výše stipendia je rozlišena ročníkem, ve kterém žák studuje. 

5.1.3. Pochvaly a ocenění 

Pochvaly Počet žáků za celý školní rok 
Pochvala třídního učitele 15 
Pochvala ředitele školy 27 
 
Ve srovnání školního roku 2015/2016 a 2016/2017 došlo k poklesu pochval třídního učitele 

na jedné straně, avšak na druhé straně došlo k nárůstu žáků, kterým byla udělena pochvala 

ředitele školy na konci školního roku. Pochvaly třídního učitele a ředitele školy byly 

uděleny nejčastěji za vynikající studijní výsledky, reprezentaci školy nebo zodpovědný 

přístup k výuce. 
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5.1.4. Napomenutí a důtky 

Napomenutí a důtky Počet žáků za celý školní rok 
Napomenutí třídního učitele 4 
Napomenutí učitele odborného výcviku 4 
Důtka třídního učitele 18 
Důtka ředitele školy 7 
 

Srovnání školního roku 2015/2016 a 2016/2017 taktéž ukazuje pokles uložených důtek 

třídného učitele a ředitele školy. Nově bylo uloženo 8 napomenutí (třídního učitele a učitele 

odborného výcviku), a to za neomluvené hodiny. 

5.1.5. Snížené stupně z chování na konci školního roku 

Snížená známka z chování Počet žáků za celý školní rok 
2 – uspokojivé 8 
3 – neuspokojivé  5 
 

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, avšak tento 

nárůst odpovídá předcházejícím kázeňským opatřením a je uložen v souladu se školním 

řádem SŠ-COPT Uherský Brod. 

5.1.6. Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia 

Podmínečné vyloučení a vyloučení ze 
studia 

Počet žáků za celý školní rok 

Podmínečné vyloučení ze studia 4 
Vyloučení ze studia 2 
 

Ve školním roce 2016/2017 byly uloženy 4 podmínečná vyloučení (vysoká absence a 

neomluvené hodiny). Vhledem k porušení školního řádu (opětovné neomluvené hodiny) byli 

ze studia vyloučeni dva žáci. 

5.1.7. Neomluvené hodiny za školní rok 2016/2017 

 Počet neomluvených 
hodin 

Počet neomluvených hodin 
na žáka 

1. pololetí  707 2,189 
2. pololetí 572 1,788 

Z výše uvedených kázeňských opatřeních vyplynulo, že nejčastějším důvodem pro jejich 

uložení byly neomluvené hodiny. Tato skutečnost se promítnula do celkového počtu 
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neomluvených hodin na škole. Ve srovnání s minulými lety došlo k nárůstu neomluvených 

hodin. K nárůstu počtu neomluvených došlo i přes práci výchovného poradce a školního 

metodika prevence, avšak lze očekávat, že v nadcházejícím školním roce dojde 

k opětovnému poklesu počtu hodin, neboť žáci, kteří se podíleli na nárůstu již nejsou žáky 

školy. 
 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
Stejně jako v letech předchozích jsme se také ve školním roce 2016/2017 ve výchovném 

poradenství zaměřili především na následující body:  

1) docházka do výuky - docházka do výuky je standartní.  

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.  
 

V oblasti sociálně patologických jevů jsme ve školním roce 2016/2017 řešili tři vážnější 

problémy. A to ojedinělý výskyt v oblasti šikany, kyberšikany a držení OPL. V oblasti 

šikany a kyberšikany byly incidenty včas vyřešeny a se žáky dále pracujeme. Co se týká 

přestupku v oblasti držení OPL, byla informována PČR, která případ převzala. Žák, který  

spáchal tento přestupek již naši školu nenavštěvuje. 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme poprvé uspořádali Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků. 

Tohoto pobytu se zúčastnili žáci maturitních oborů Umělecko-řemeslné zpracování kovů, 

Mechanik seřizovač a žáci oboru Technik puškař. Adaptační pobyt sloužil ke vzájemnému 

poznání žáků ve třídě, stmelení kolektivu a lepší adaptaci ve škole. Program pobytu 

uspořádala pro žáky firma Madio z.s, která působí v oblasti prevence sociálně-patologických 

jevů. Vzhledem k velkému úspěchu pobytu mezi žáky, bude škola i v následujících letech 

pokračovat v organizaci těchto adaptačních pobytů.  
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ-COPT 

Uherský Brod a ostatních pracovníků ve školním roce 2016/2017  
Ve školním roce 2016/2017 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 pedagogických pracovníků teoretické výuky SŠ-COPT Uherský 

Brod 

Ve školním roce 2016/2017 se zúčastnili pedeagogičtí pracovníci teoretické výuky níže 

uvedených DVPP.  

DVPP Instituce 

Aktivní učitel současnosti Bohemian Ventures, s.r.o. dnes 21.3.2017, 
Olomouc 

CZ P-10 C (školení v CZ UB, a.s.) Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod, Uherský 
Brod dne 25.9.2017 

Kolokvium ředitelů NIDV, krajské pracoviště Zlín dne 23.11.2016, 
Zlín 

Konzultační seminář pro management škol NIDV, krajské pracoviště Zlín dne 25.11.2016, 
Zlín 

Konzultační semináře pro předsedy 
zkušebních maturitních komisí 

NIDV, krajské pracoviště Zlín dne 29.3.2017, 
Zlín 

Konzultační semináře pro školní maturitní 
komisaře 

NIDV, krajské pracoviště Zlín dne 6.2.2017, 
Zlín 

Metodický seminář eTwinning pro 
začátečníky 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning dne 
24.2.2017, Zlín 

Současná anglicky psaná literatura DESCARTES v.o.s. dne 6.3.2017, Brno 
Support and Inspire Oxford University Press, dne 30.8.2017, Brno 

Školení hodnotitele ústní zkoušky z cizího 
jazyka, včetně PUP 
 

NIDV, krajské pracoviště Zlín 

Teachers Park – Mezinárodní konference 
učitelů angličtiny 

Jazyková škola P.A.R.K., s.r.o. dne 5.11.2016, 
Brno 

Využití „neškolských strategií“ pro řešení 
úloh v matematice na 2. a 3. stupni 

DESCARTES v.o.s. dne 15.3.2017, Olomouc 

Využití ICT ve výuce matematiky DESCARTES v.o.s. dne 30.3.2017, Brno 
První ročník studia Výchovný poradce Studium pro výchovné poradce, Pedagogická 

fakulta UP v Olomouci 
První ročník studia Školní metodik 
prevence 

Specializační studium pro ŠMP Zlín 2017-2019 
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7.2. DVPP pedagogických pracovníků praktické výuky SŠ-COPT Uherský 
Brod  

Ve školním roce 2016/2017 se zúčastnilo devět pedagogických pracovníků praktické výuky 
DVPP.  

DVPP Instituce 

Zahájené inženýrské studium v oboru 
„Výrobní inženýrství“ UTB Zlín 

VŠB Ostrava, červen 2016 

Jednodenní studijní stáž na pracovišti 
výroba hlavních dílů v ČZUB 

Česká zbrojovka Uherský Brod (11.5.2017) 

Dvoudenní studijní stáž na pracovišti 
montáže dlouhých zbraní z produkce  
ČZUB 

Česká zbrojovka Uherský Brod (8-9.3.207) 

Jednodenní studijní stáž na pracovišti 
PEMIX – pružinárna 

PEMIX – Uherský Brod (13.1.2017) 

 

7.3. DVPP nepedagogických pracovníků SŠ-COPT Uherský Brod  

Ve školním roce 2016/2017 se zúčastnilo šest nepedagogických pracovníků DVPP.  
 

DVPP Instituce 

Účetnictví příspěvkových organizací KPS Vsetín dne 10. 11. 2016 v UH 
Zákon o daních z příjmu Démonia Praha dne 6. 12. 2016 ve Zlíně  
Školení řidičů (11 účastníků) DM UB dne 20. 1. 2017 
Roční zúčtování mezd Démonia Praha ve Zlíně dne 19. 1. 2017 
Roční zúčtování mezd v programu Perm 
3 

Kvasar s.r.o. Zlín dne 20. 1. 17 ve Zlíně 

Rozpočtová pravidla KPS Vsetín, dne 6. 4. 2017 ve Zlíně 

Seminář PERM 3 Kvasar, s.r.o. dne 6. 4. 2017 ve Zlíně 

Školení BOZP a první pomoci DM UB dne 13. 4. 2017 

Školní jídelny, specifika stravování Dagmar Kadlecová, Brněnec dne 19. 4. 2017 
v UH 

Specializační studium pro ŠMP Zlín Madio Zlín dne 12.5.2017 
Legislativní mormy a dopad na 
účetnictví 

KPS Vsetín dne 22.6.2017 ve Zlíně 

Základní ovládání PERM Kvasar Zlín, dne 3.7.2017 ve Zlíně 
Registr smluv KÚ Zlín, dne 31.8.2017 ve Zlíně 
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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 2016/2017 jsme se zúčastnili následujících mezinárodních a 

celorepublikových výstav:  

a) IWA 2017 – jedná se o světovou výstavu zbraní v Norimberku (od 3. do 6. 3. 2017), 

které se naše střední škola každoročně zúčastňuje a má zde svou prezentaci po boku 

světoznámých firem. Příprava našich exponátů sice zabírá řadu měsíců, ale zároveň 

umožňuje našim studentům a učitelům držet krok se světem. Každoročně se totiž 

musíme dobře připravit (na úrovni ostatních vystavovatelů), ale také zajistit pro 

studenty a vyučující návštěvu této světové výstavy, aby mohli mít potřebnou zpětnou 

vazbu a inspiraci pro nadcházející ročník, popř. svou profesní budoucnost.  
 

 
 

 

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 i žáci z Čech, 

kteří to mají k nám dále, ale o naší škole již vědí a chtějí se zeptat na konkrétní věci, 

popř. si prohlédnout naše výrobky. Výstava nám navíc umožňuje srovnávat úroveň 

výuky v rámci ČR a Rakouska. Na výstavě kromě exponátů předvádíme také přímo 

svou práci. Tato praktická ukázka prací má velký ohlas u návštěvníků výstavy.  
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8.1. Burzy, veletrhy, den otevřených dveří atd. 

- BrodExpo  

- Veletrh vzdělávání Hodonín  

- Didacta Třebíč  

- Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou  

- Burza SŠ Slavkov  

- Den otevřených dveří SŠ-COPT Uherský Brod  

- Jarmark Bojkovice  

- Bílo-karpatské slavnosti Uherský Brod  

- Burza ZŠ Holešov  

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  

- Luhačovice  

- Strání  

- Hluk  

- Ostrožská Nová Ves  

- Uherský Brod - Pod Vinohrady  

- Uherský Brod - Mariánské náměstí  
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9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI  
Ve školním roce 2016/2017 nebyla Českou školní inspekcí provedena protokolární kontrola.  
 
 

10.  Základní údaje o hospodaření SŠ-COPT Uherský Brod  
10.1. Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2016 

v Kč 
neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 
platy  15 194 125,00 15 474 051,00 
ostatní osobní náklady  331 255,00 790 221,00 
ONIV přímé 5 743 871,00 6 174 261,00 
ONIV provozní 3 400 000,00 4 461 000,00 
NIV ostatní 0,00 210 900,00 
Celkem 24 669 251,00 27 110 433,00 

 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 
dotace od zřizovatele 0,00 0,00 
dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 
dotace v rámci ROP 0,00 0,00 
dotace ze státních fondů 0,00 0,00 
Celkem 0,00 0,00 
Odvod z investičního fondu: 600 000,00 600 000,00 

 

Platy – mzdové prostředky pro zaměstnance školy zaměstnané formou Pracovní smlouvy 
 

Ostatní osobní náklady - mzdové prostředky pro zaměstnance zaměstnané na Dohodu  

o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedené práci, 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 33160 – Projekty romské komunity, UZ 33244 – 

podpora odborného vzdělávání – Česko-rakouský projekt  
 

ONIV provozní – prostředky na provoz organizace 
 

NIV ostatní – dotace na podporu řemesel v odborném školství (UZ995). 
 

Mimorozpočtové zdroje  

* přijatý finanční dar z České zbrojovky a.s. Uh.Brod ve výši 50 000,00 Kč byl použit na 

úhradu cestovních nákladů žáků a zaměstnanců na mezinárodní veletr IWA Norimberk 
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10.2. Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti 

v tis. Kč    
    Skutečnost  

k 
31.12.2015 

Upravený 
rozpočet 
2016 

Skutečnost  
k 31.12.2016 

% plnění 
rozpočtu 
2016 

% nárůstu 
2016/2015 

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 
  

22 052,00 22 626,93 22 365,36 98,84 1,42 

Z toho:           
Mzdové prostředky  16 385,97 16 727,27 16 348,78 97,74 -0,23 
501. Platy zaměstnanců 14 909,74 15 544,05 15 476,06 99,56 3,80 
502. Ostatní platby za provedenou 
práci 1 476,23 1 183,22 872,72 73,76 -40,88 

Zákonné pojištění a FKSP 5 401,75 5 689,88 5 562,89 97,77 2,98 
503. Pov.pojistné plac.zam. (mimo 
5038) 5 252,34 5 457,77 5 330,00 97,66 1,48 

5342     FKSP 149,41 232,11 232,89 100,33 55,87 
Ostatní přímé náklady 264,29 209,78 453,69 216,27 71,67 
z toho:           
5135    Učebnice, šk.potř. zdarma 0,00 0,00 0,00     
5136    Knihy, učeb.pomůcky mimo 
DDHM 11,20 5,00 15,24 304,72 36,00 

5137    DDHM učební pomůcky 0,00 20,00 194,74 973,68   
5167    Služby školení a vzdělávání  25,66 32,94 43,38 131,67 69,03 
5173    Cestovné, cest.náhrady 49,88 55,37 29,28 52,87 -41,31 
PROVOZNÍ  NÁKLADY 
CELKEM 12 918,50 8 787,50 9 027,94 102,74 -30,12 

Z toho:           -30,12 
5137     Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 243,60 430,00 87,37 20,32 -64,13 

z toho: vybavení učeben, laboratoří a 
kabinetů 0,00 55,00 0,00     

              pořízení PC 0,00 52,00 0,00     
513.      Materiál, materiál na opravy 632,17 502,20 502,01 99,96 -20,59 
515.      Nákup vody,paliv,energie 
celkem  1 621,09 1 762,00 1 521,54 86,35 -6,14 

5164,5  Nájemné, nájem za půdu 152,37 131,00 185,14 141,33 21,51 
516.      Ostatní služby 2 359,97 2 123,40 2 523,21 118,83 6,92 
z toho: úklid a údržba 4,15 0,00 37,25     
             údržba SW 147,37 140,00 74,60     
5171     Opravy a udrž.(mimo 
ISPROFIN) 2 326,49 278,00 373,41 134,32 -83,95 

9551    Odpisy majetku 3 776,57 1 922,00 2 015,26 104,85 -46,64 
NÁKLADY CELKEM     

34 970,50 31 414,43 31 393,30 99,93 -10,23 

z toho: NIV ESF 
(UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 
33030, 33031, 33439) 1 427,67 0,00 0,00 
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10.3. Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti 

 
v tis. Kč 

    

Skutečnost  
k 31. 

12.2015 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutečnost  
k 31. 

12.2016 

% plnění 
rozpočtu 

2016 

% nárůstu 
2016/2015 

VÝNOSY CELKEM 32 860,44 34 970,50 31 414,43 31 404,40 99,97 

             

  Výnosy z vlastních výkonů 2 801,91 2 780,00 2 662,19 95,76 -4,99 

  z toho: výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00     
                produktivní práce žáků 847,17 725,00 457,07 63,04 -46,05 
                stravné 785,54 686,00 902,43 131,55 14,88 
                poplatky za ubytování 1 011,05 1 206,00 1 041,03 86,32 2,97 

  
              příspěvek na úhradu 
náklady ZUŠ 0,00 0,00 0,00 

    

  Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00     
              

  Čerpání fondů 361,82 260,00 189,24 72,79 -47,70 

  
z toho: fond oběžných aktiv, 
FKSP 0,00 0,00 0,00 

    

               fond odměn 0,00 70,00 0,00 0,00   
               rezervní fond 164,44 50,00 50,22 100,44 -69,46 
               investiční fond 197,38 140,00 139,02 99,30 -29,57 
  Ostatní výnosy z činnosti 1 440,85 0,00 92,48   -93,58 
    0,00 0,00 0,00     
  

 
          

  Výnosy vybraných míst. vlád. 
institucí z transferů 30 335,99 28 374,43 28 453,93 100,28 -6,20 

                prostředky SR* 22 784,97 22 438,53 22 435,27 99,99 -1,53 
                prostředky ÚSC** 6 241,80 4 671,90 4 671,90 100,00 -25,15 
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10.4. Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Činnost v Kč Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

Rentabilita 
(ziskovost) 

nákladů DČ 
*/ 

rekvalifikační kurzy 647 873,68 608 296,62 -39 577,06 -0,06 
Ubytování COPt 176 090,71 166 652,83 -9 437,88 -0,05 
Ubytování DM 198 477,20 278 277,95 79 800,75 0,40 
Pronájem prostor a služby s 
nájmem související COPt 72 182,93 68 320,65 -3 862,28 -0,05 
Pronájem prostor a služby s 
nájmem související DM 37 585,12 58 905,55 21 320,43 0,57 
Hostinská činnost ŠJ 363 318,04 321 256,31 -42 061,73 -0,12 
Zprostředkování obchodu a služeb 25 032,73 25 695,53 662,80 0,03 

 CELKEM ZA DČ  1 520 560,41 1 527 405,44  6 845,03  0,00 
 
Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za r. 2016 za doplňkovou činnost udává 

výše uvedená tabulka.   

10.5. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření  
V roce 2016 dosáhla organizace kladného výsledku hospodaření jak v hlavní, tak i 

v doplňkové činnosti. 

Hospodaření 2015 2016 Rozdíl 
hlavní činnost 0,00 Kč 11 100,00 Kč  11 10,00 Kč 
doplňková činnost 75 560,29 Kč 6 845,03 Kč - 68 717,26 Kč 
Celkem:    75 560,29 Kč 17 945,03 Kč - 57 615,26 Kč 
 
 

10.6. Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko)  
Škola realizovala v roce 2016 následující projekty:  

1. Neinvestiční  

* projekt ROMA Podpora romské komunity 

* projekt MŠMT -  Česko-rakouský projekt 
 

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 2016 vyčerpán na 99,99 %.  

Prostředky na platy i OON - UZ 33353, UZ 33244, UZ 33049, UZ 33052 byly čerpány na 

100 %. 

Nebyla vyčerpána dotace na OON s UZ 33160 ve výši 2 400,00 Kč. 

Prostředky projektů z ESF byly čerpány ve výši 42 500,00 Kč – projekt ERASMUS +. 

V roce 2016 došlo ke zvýšení průměrného platu na 1 zaměstnance z 22 466,00 Kč na 

23 047,00 Kč, tj. o 581,00 Kč proti roku předcházejícímu. 

Stav pracovníků vzrostl v roce 2016 o 0,85 přepočteného stavu zaměstnanců oproti roku 

2015. 

Fluktuace za rok 2016 činí 17,74 %, zaznamenala nárůst o 2,99 % proti roku 2015. 

Procento nemocnosti v r. 2016 činilo 4,8 %, (z celkového fyzického počtu zaměstnaných 62 

bylo 22 osob nemocných). 

 
 

11.  Zapojení SŠ-COPT Uherský Brod do rozvojových a 
mezinárodních programů 

Národní a mezinárodní projekty jsou jednou z priorit SŠ-COPT Uherský Brod. Na základě 

unikátnosti maturitního oboru Technik puškař a učebního oboru Puškař spolupracujeme 

s přední rakouskou puškařskou školou EUREGIO HTBLVA Ferlach. Vzájemná spolupráce 

je založena na zapojení se do mezinárodních projektů Erasmus+, které umožňují 14 denní 

odborné stáže na rakouské škole. 

Ve školním roce 2016/2017 byl ukončen projekt číslo 2015-1-CZ01-KA102-013565 

s názvem ,,Srovnání a inovace oboru Technik puškař na mezinárodní úrovni“. Tento projekt 

byl zaměřen na odborné stáže žáků maturitního oboru Technik puškař a zapojilo se do něj 

celkem 40 žáků. V průběhu projektu si žáci mohli osvojit nové technologie používané při 

výrobě v Rakousku, používání zcela unikátních materiálů při výrobě zbraní a taktéž zde byly 

exkurze v předních rakouských rodinných puškařských firmách. Žáci se taktéž zapojili do 
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výuky teoretických předmětů, např. puškařské technologie či balistiky. Dalším přínosem 

projektu bylo, že si žáci zdokonalili jazykové znalosti a měli možnost poznat jiný vzdělávací 

systém. V rámci projektu došlo k porovnání oborů Technik puškař, díky čemuž se bude 

moci v budoucnosti vzájemně uznávat vzdělávání. Současně byly přeneseny poznatky 

z odborného výcviku z rakouské školy, které budou aplikovány na SŠ-COPT Uherský Brod. 
 

SŠ-COPT Uherský Brod v současnosti spolupracuje s následujícími vzdělávacími 

institucemi: 

 EUREGIO HTBLVA Ferlach – ve školním roce 2016/2017 se uskutečnily odborné 

stáže pro 20 žáků SŠ-COPT Uherský Brod na EUREGIO HTBLVA Ferlach.  

 SOŠ Polytechnická Nitra – spolupráce se slovenskou školou je zaměřena zejména na 

výstavnictví a výměnu zkušeností pedagogických pracovníků.  
 

Ve školním roce 2017/2018 se SŠ-COPT Uherský Brod opětovně ucházet o projekt 

Erasmus+, který by umožnil navázat na úspěšné předchozí projekty a zvýšil by motivaci 

žáků o studium na SŠ-COPT Uherský Brod a taktéž bude motivací pro žáky v jejich studiu. 
 

12.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  
Jedná se o tyto nabízené obory: 

Nástrojař –zaměření na rytecké práce 23-52-H/01 
Puškař 23-69-H/01 
Prodavač 66-51-H/01 

(učební obory ukončené výučním listem) 
 

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 CZ UB, a.s. jako svého strategického partnera školení BRUSIČŮ. 

Jedná se zde o pracovníky z jiných provozů, kteří dosud nemají praxi v příslušném oboru a 

za dva měsíce je potřeba tyto pracovníky připravit pro tuto vysoce odbornou práci (těchto 

bývá max. do 10 pracovníků CZ UB a.s./rok). 
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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 silnější propojení školy a firmy CZ UB a.s., kdy bychom 

chtěli společně řešit i přijímání nových zaměstnanců tohoto podniku a jejich testování 

v rámci SŠ-COPT Uherský Brod. 

 

13.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
13.1. Mezinárodní projekt Erasmus+  

Ve školním roce 2016/2017 byl ukončen mezinárodní projekt ,,Srovnání a inovace oboru 

Technik puškař na mezinárodní úrovni“, který byl uskutečněn za podpory programu 

Erasmus+.  

 

Projekt byl zahájen 1.6.2015 a úspěšně ukončen 31.5.2017. Po dobu projektu bylo 

umožněno celkem 40 žákům maturitního oboru Technik puškař se zúčastnit dvou týdenní 

odborné stáže na rakouské škole EUREGIO HTBLVA Ferlach. Projekt svým zaměřeným na 

rozvoj praktických dovedností žáků školy umožnil zvýšit kompetence žáků tak, aby mohli 

tyto poznatky uplatnit nejen v průběhu studia, ale i při závěrečné práci či nástupu do 

zaměstnání nebo na vysokou školu. Dalším přínosem byl rozvoj jazykových kompetencí, 

rozvoj technické slovní zásoby, žáci se dále naučili pracovat nejen v týmu, ale i samostatně. 

Na projektu ,,Srovnání a inovace oboru Technik puškař na mezinárodní úrovni“ bude chtít 

SŠ-COPT Uherský Brod opětovně navázat, jak bylo dojednáno na monitorovací cestě, neboť 

i rakouská škola má eminentní zájem na dalším pokračování vzájemné spolupráce. 

13.2. Udržitelnost dříve realizovaných projektů 

V roce 2016/2017 byly předkládány dvě monitorovací zprávy k udržitelnosti projektů. 

Konkrétně se zde jednalo o tyto projekty: 

- Modernizace a inovace vzdělávacího programu pro obor uměleckých řemesel 

(období realizace projektu: od 1. 12. 2009 do 1. 12. 2011) 

/u tohoto projektu se jednalo o poslední MZ, která dokládala udržitelnost projektu/ 
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- 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 byla podávána zatím druhá MZ, která dokládala udržitelnost 

projektu/ 

13.3. Podání nové žádosti o podporu 

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod podala ve školním roce 

2016/2017 novou žádost o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. 

 

V rámci této výzvy mohly střední školy žádat o předem stanovené prostředky na tzv. 

„ŠABLONY“. Střední škola zde může vyčerpat maximálně až 889 500,- Kč během dvou let, 

přičemž byla volba šablon omezena na základě výstupu z analýzy potřeb v rámci projektu  

P-KAP OP VVV, kde nám vyšly jako nejslabší oblasti (při srovnání průměrného hodnocení 

aktuálního stavu školy a průměrného hodnocení aktuálního stavu za typ školy) tyto dvě: 

 
Inkluzivní/společné vzdělávání 
III/1.1 Školní asistent – personální podpora SŠ  
III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ  
III/1.3 Školní psycholog – personální podpora SŠ  
III/1.4 Sociální pedagog – personální podpora SŠ  
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta e)  
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, varianta e)  
III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin  
III/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin  
III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)  
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ  
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ  
III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin  
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ  
III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ  
III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ  
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 
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Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě  
III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ  
III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ  
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianty f, h, i, j, k  
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, varianty f, h, i, j, k  
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin, varianty f, h, i, j, k  
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin, varianty f, h, i, j, k  
III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)  
III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)  
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ  
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ  
III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ  
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ, varianty f, h, i, j, k  
III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ, varianty f, h, i, j, k  
III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ  
III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma 
 

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod si na základě konzultací 

s pedagogy SŠ nakonec zvolila tyto čtyři, přičemž jejich realizace započne od 1. 9. 2017. 

Šablona III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin 
Počet realizovaných šablon na SŠ-COPT Uherský Brod = 17  
 
Šablona: III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)  
Počet realizovaných šablon na SŠ-COPT Uherský Brod = 8  
 
Šablona: III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ  
Počet realizovaných šablon na SŠ-COPT Uherský Brod = 9  
 
Šablona: III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem  
Počet realizovaných šablon na SŠ-COPT Uherský Brod = 48  
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14.  Spolupráci 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 (druhá odborová 

organizace zde začala působit až v průběhu školního roku 2015/2016). 
 

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.  

V průběhu roku došlo k řadě jednání při vyjednávání o kolektivní smlouvě pro další roky, 

což vedlo k jejímu podpisu a kolektivní smlouva je platná od 1.9.2017 do 31.8.2019. 

S kolektivní smlouvou byli seznámeni všichni zaměstnanci SŠ- COPT Uherský Brod. 

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 CZ UB, a.s. školní rok 2016/2017  

 

Na základě doporučení MŠMT uzavřela SŠ-COPT Uherský Brod smlouvu s klíčovým 

partnerem CZ UB, a.s. o provádění odborné praxe studentů SŠ-COPT Uherský Brod na 

vybraných pracovištích CZ UB, a.s.  

14.2.1. Praxe probíhala za daných podmínek:  

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 mistr odborného výcviku společně s patronem, kterým je 

pracovníkem CZ UB, a.s.  

14.2.2. Počty žáku, termíny, obory, zodpovědný učitel OV:  

Týden: 38, 42, 46, 50, 4 (dny: úterý až pátek)  

Obor: Technik puškař 4. ročník (počet žáků: 32)  

Učitel: Fojtík  
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Týden: 39, 43, 47, 51, 3 (dny: pondělí až pátek) 

Obor: Obráběč kovů, Puškař - kombinovaná třída – 3. ročník (počet žáků:31)  

Učitel: Durďák 

 

Týden: 40, 44, 48, 2 (dny: pondělí až středa) 

Obor: Mechanik seřizovač 3. ročník dvě třídy MS3 a UM3 (Počet žáků: 19,16 /celkem 35/)  

Učitel: Rachůnek  

 

Týden: 37, 41, 45, 49, 1 (dny: úterý až pátek)  

Obor: Technik puškař 3. ročník (počet žáků: 26)  

Učitel: Chovanec  
 

Týden: 37, 41, 45, 49, 1 (dny: pondělí až středa)  

Obor: Mechanik seřizovač 4. ročník (počet žáků: 15)  

Učitel: Zatloukal 

  

Týden: 6, 10, 14, 18, 22 (dny: pondělí až pátek)  

Obor: Puškař, Obráběč kovů – kombinovaná třída 2. ročník (počet žáků: 34)  

Učitel: Kutnar 

 

Týden: 5, 9, 13, 17, 21, 25 (dny: pondělí až čtvrtek)  

Obor: Mechanik seřizovač 2. ročník (počet žáků: 24)  

Učitel: Zatloukal 
 

Celkový počet žáků: 197  

14.2.3. Exkurze  

Naši žáci navštěvují vybraná pracoviště CZ UB, a.s.. Tento výběr a exkurze na tyto 

pracoviště jsou prováděny v souladu s tématy ŠVP. Teoretické poznatky z výuky jsou 

ověřeny přímo při exkurzích v provozech CZ UB, a.s..  
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Jedná se o strojírenské a puškařské obory, kde žáci probírají následující témata:  

- Téma – provoz CZ UB, 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 CZ UB, a.s. pravidelně probíhá školení 

na pracovištích CZ UB, a.s., viz tabulka DVPP.  

14.3. Spolupráce s dalšími firmami a institucemi při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

Kromě strategického partnera ČZUB 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 má přímou vazbu na řešení stanovených úkolů v oblasti výchovy a 

vzdělávání ve škole, proto je třeba vždy komplexně posoudit situace a zvolit optimální 

strategii do budoucna. 
 

15.1. Cíle a strategické plány  

Pravidelné hodnocení, porady vedení, rozhovory s učiteli, žáky a rodiči, zahraniční 

návštěvy, dále pouhé sledování a vyhodnocování skutečného stavu, ale také kontroly, které 

na naší SŠ v minulém roce proběhly, nám daly podklady pro implementaci do naši SWOT 

analýzy. 

15.1.1. SWOT analýza školy  

Aktualizovaná SWOT analýza školy pro školní rok 2016/2017.  
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. 

 

 Stav objektu teoretického vyučování 
(potřeba velkého objemu investic) 

 Vytíženost některých pracovníků – 
nedostatečnost finančního ohodnocení, 
pokud se nejedná o projekty nebo 
rekvalifikace placené z jiných zdrojů 

 Nemožnost využívání hromadně 
nabízených vzdělávacích programů, 
které rozšiřují odbornou kvalifikaci 
pracovníků (unikátní zaměření školy) 

 V některých úsecích – nedostatečná 
komunikace 

Příležitosti Hrozby 
 

 Realizace projektů a rekvalifikací 
 Mezinárodní spolupráce 
 Spolupráce s VŠB-TUO (bakalářské 

studium v příbuzném oboru) 
 Ucelená nabídka zajímavých studijních 

oborů, které je možné různě kombinovat 
 Možnost poskytovat vlastní moderní 

ubytování v místě školy 
 Posílení vnitřní komunikace mezi 

jednotlivými úseky 

 

 Nedostatek vlastních prostor pro výuku 
(nutnost využívat pronajatý objekt – 
problémy s tím související) 

 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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Minulý školní rok můžeme považovat za velmi úspěšný, protože se nám povedly: 

• úspěšné nábory žáků, a také mezinárodní výstavy; 

• pokračování mezinárodní spolupráce s EUREGIO HTBLVA Ferlach; 

• rozšíření aktivit s firmou CZ UB a.s. – řízené praxe žáků školy;  

• modernizace budovy teoretického vyučování – rekonstrukce sociálních zařízení a 

vybudování nových šaten s individuálními boxy pro žáky (v prostoru původních 

šaten možnost vybudování dvou nových učeben) ; 

• poskytnutí 3D multifunkčního měřícího stroje pro výuku firmou Prima Bilavčík;  

• realizována větší údržba na Domově mládeže SŠ-COPT Uherský Brod; 

• zapojení do experimentu MŠMT ČR se všemi maturitními obory (možnosti získání 

výučního listu po ukončeném 3. ročníku) ; 

• pokračování práce v česko-rakouském projektu, jako grant 30-ti škol. 

 
Bude nezbytné i v tomto roce pokračovat v nastoleném trendu a pro začátek eliminovat 

alespoň jednu ze slabých stránek a současně i z příležitostí viz. SLABÉ STRÁNKY  

(V některých úsecích – nedostatečná komunikace) a PŘÍLEŽITOSTI    (Posílení vnitřní 

komunikace mezi jednotlivými úseky). Pouze přátelský a ochotný kolektiv, který jde za 

společným cílem si může stanovovat vyšší cíle. 
 

Vysoký zájem o naše obory nás nutí nabírat žáky v počtech, kdy musíme žádat zřizovatele o 

povolení výjimky nejvyššího počtu žáků ve třídě. Pro školní rok 2018 – 2019 budeme 

usilovat o navýšení o jednu třídu pro tříleté studium oborů Obráběč kovů 23-56-H/01 a 

Puškař 23-69-H/01. 
 

Našim dalším cílem je udržet se na současné úrovni (přední puškařské školy v rámci EU), 

popřípadě ještě posilovat oblasti, ve kterých nad námi přední puškařské školy v EU v rámci 

mezinárodních soutěží vyhrávají. 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) umožní 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 a studentům 

podle vyhlášky MŠMT č. 436/2010 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, 

ve dnech školního vyučování podle organizace školního roku stanovené MŠMT. Slouží 

k ubytování a zabezpečuje zázemí potřebné pro studium včetně možnosti dalších 

mimoškolních aktivit.  

 

Tvoří ho čtyřpodlažní budova, ve které 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. Studentům je k dispozici kuchyňský koutek s ledničkou, mikrovlnnou 

troubou a rychlovarnou konvicí. Celodenní strava je zabezpečena ve školní jídelně, kde mají 

studenti možnost odebírat snídaně, zabalené přesnídávky do školy a teplou večeři.  

 

Celková kapacita DM je 128 lůžek, v minulém školním roce bylo (dle Výkazu o školském 

ubytovacím zařízení Z 19-01) ke dni 31.10.2016 ubytováno na DM 118 studentů, tzn. 92% 

obsazenost. Ve volném čase mohou ubytovaní využívat tenisový kurt, hřiště, posilovnu, 

společenskou místnost, saunu, studovnu i venkovní posezení. 

16.1.1. Mimoškolní aktivity  

Na DM mají studenti širokou nabídku různých sportovních aktivit a kroužků – za příznivého 

počasí probíhají na hřišti tréninky v malém fotbalu, volejbalu a tenisu. V zimních měsících 

chodí na pravidelné tréninky ve florbalu do tělocvičny ZŠ, ve společenské místnosti 

probíhají utkání ve stolním tenisu, na laserové střelnici funguje střelecký kroužek a velmi 

oblíbené je zimní saunování. V posledních letech je velmi žádaný i myslivecký kroužek. 

Několikrát v roce se uskuteční turnaj ve florbalu i fotbalu mezi našimi studenty a SPŠ-OA 

Uherský Brod. Velké oblíbenosti se těší Vánoční a Valentýnské večírky i opékání špekáčků 

spojené s loučením maturantů. 
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V oblasti vzdělávací činnosti se snažíme vycházet 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.  

16.1.2. Prevence sociálně patologických jevů 

Vychovatelé domova mládeže každoročně věnují pozornost problematice záškoláctví, 

šikanování, požívání alkoholu a různým drogovým závislostem. V jednotlivých výchovných 

skupinách pořádali neformální besedy, na kterých se studenty diskutovali na dané téma. I 

díky tomu se podařilo panu vychovateli odhalit jednoho z ubytovaných žáků, který na DM 

přechovával sušenou marihuanu. O incidentu byl informován ředitel školy, rodiče i Policie 

ČR a byla přijata opatření, aby k podobným situacím v budoucnu nedocházelo. 

16.2. Školní jídelna na Domově mládeže SŠ-COPT Uherský Brod 

Školní jídelna se nachází přímo v budově Domova mládeže. 

Školní jídelna SŠ-COPT Uherský Brod zabezpečuje stravování pro ubytované žáky na DM, 

dále pro zaměstnance SŠ-COPT Uherský Brod, ale také pro cizí strávníky jako vedlejší 

činnost a to včetně akcí (žáci ve škole a dílnách včetně zaměstnanců školy na těchto 

pracovištích se stravují v závodní jídelně České zbrojovky, a.s.). V jídelně DM pracovali tito 

zaměstnanci: 

- vedoucí školní jídelny; 

- vedoucí kuchařka; 

- kuchařka; 

- 2x pomocná kuchařka na zkrácený úvazek. 

Počet stravovaných a strávníků přihlášených ke stravě byl (dle výkazu Z 17-01) k 31. 10. 

2016 : 

- žáků 118 osob; 

- zaměstnanců 14 osob; 

- cizích strávníků 29 osob. 

Dne 8. 11. 2016 proběhla ve školní jídelně kontrola Krajské hygienické stanice, nebyly 

shledány závady. 
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17.  Závěr výroční zprávy 
Ve výroční zprávě jsme se zaměřili zejména na sdělení základních faktů, jak nám ukládá 

zákon. Vedle povinných údajů zveřejňujeme také další, z nichž lze vyčíst nejenom strohé 

statistické údaje, ale také naši snahu o směřování školy mezi přední evropské puškařské 

vzdělávací instituce. 

 

Mojí snahou po ustavení do funkce bylo především rychle se zapracovat, stabilizovat 

kolektiv a také nastartovat procesy, které mohou přispět k budoucímu růstu naší střední 

školy.  

 

Potěšující pro nás je, že v rámci jednotných závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek 

došlo ke znatelnému zlepšení a také přijímací řízení do prvních ročníků dopadlo úspěšně. 

Velké poděkování za to patří všem spolupracovníkům, kteří věnovali přípravě žáků značné 

úsilí a spoustu času. Věřím, že společně s nimi posuneme školu dále a může být jednou 

z nejlepších. Musíme prokázat, že v kolektivu máme převážně aktivně pracující, vzdělané, 

zapálené, vnímavé, tolerantní, přátelské, komunikativní, naslouchající a pracovité 

pracovníky na všech pozicích, kteří společně a jednotně budou chtít školu posunout dále, 

vždyť je jedno, na které pozici se nachází, protože celkový obraz organizace vždy utváří 

každý z nás.  

 

 

 

 
 

Datum zpracování 6. 10. 2017  

Datum projednání s prac. školy: 11. 10. 2017 

Datum projednání a schválení ve „Školské radě“: 13. 10. 2017  

 

 

 

………………………..                          ……………………………. 

     předseda Školské rady                           ředitel školy 

 Ing. Hana Kubišová, Ph.D.     Ing. Ladislav Kryštof 
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