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Výroční zpráva o činnosti Střední školy – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod 

za školní rok 2018/2019 je zpracována v souladu např. s § 10 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění.  

 

Uváděné tabulkové údaje jsou použity ze statistických zjišťování Ústavu pro informace ve 

vzdělávání (je uvedeno u jednotlivých tabulek „- zdroj: statistiky UIV“) a vlastních 

statistických zjišťování školy. 

 

 

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 Zlín 

Ředitel školy: Ing. Ladislav Kryštof 

Statutární zástupce: Ing. Hana Kubišová Ph.D.  

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: Mgr. Alena Vodičková 

Datum zřízení školy: 1. 9. 1957 

Datum zařazení do sítě – 

poslední aktualizace: 

12. 9. 2001 

Součásti školy podle 

Rozhodnutí o zařazení do 

sítě a jejich kapacity: 

Střední škola 

Domov mládeže 

Školní jídelna 

400 žáků 

128 lůžek 

150 strávníků  

http://www.copt.cz/
mailto:info@copt.cz
mailto:reditel@copt.cz
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Školská rada: zást. nezletilých žáků: 
 

zást. na podporu práce 

školy: 
 

zást. zřizovatele: 

Vlasta Hrančíková 
 

 

Ing. Hana Kubišová Ph.D. 
 

 

 

Lubomír Hulín 

 

Rozhodnutí č.j. 33 269/2000-21  

 

 Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod zabezpečuje 

vzdělávání a výchovu ve tříletých a čtyřletých studijních oborech zaměření: 

23 - Strojírenství a strojírenská výroba 

66 - Obchod 

82 – Umění a užité umění 

 

Škola má strategického partnera Českou zbrojovku a.s. a úzce spolupracuje s významnými 

firmami Uherskobrodska jako se sociálními partnery se snahou pružně reagovat na potřeby 

trhu práce (podrobnějí jsou popsány v této Výroční zprávě v kapitole 14. Spolupráce s 

odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání). 

  

 Hlavní předmět činnosti:  Poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění ubytování  

                                             a stravování. 
 

Doplňková činnost:  

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  

1 až 3 živnostenského zákona 

b) Hostinská činnost 

c) Obráběčství 

d) Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, 

prodej, půjčování, uschování, znehodnocování a 

ničení zbraní 

 

Hlavní předmět činnosti a doplňková činnost je zakotvena ve Zřizovací listině Střední školy 

– Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod a jejích číslovaných dodatcích. 

Hlavní předmět činnosti, poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění ubytování a stravování 

byl od začátku školního roku pozitivně ovlivněn vybudováním dvou nových učeben, které 

umožnily efektivnější využívání budovy teoretického vyučování. Výuka tak mohla probíhat v 

lepších prostorových podmínkách v učebnách s novým vybavením. Dále v průběhu měsíce 

února 2019 byly vymalovány chodby školy, což zlepšilo celkový vzhled prostor budovy 

teoretického vyučování. 

Díky přípravě na projekt Kybernetické bezpečnosti jsme dobudovali počítačovou síť a 

vybavili všechny učebny stolními počítači, což nám umožnilo zavést elektronické třídní 

knihy. 
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V průběhu školního roku jsme připravovali investiční záměr “Vyčlenění budovy teoretického 

vyučování z areálu České zbrojovky a.s.”, jehož součástí je vybudování školní jídelny 

v prostorách školy. Po realizaci se žáci již nebudou muset stravovat v závodní jídelně, ale 

budou mít zajištěné stravování přímo v budově a do areálu České zbrojovky budou vstupovat 

pouze na odbornou praxi nebo exkurze. 

 

Dle platného Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, škola sdružuje: 

(údaje k 30. 9. 2018, výkaz M8a, Z19-01) - zdroj: statistiky UIV 
 

Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků 

na třídu 

Přepočtený počet všech 

pedagogických pracovníků 

Střední škola 12 285 23,75 37,1721 

 

 
 

Typ školského 

zařízení 

Počet 

skupin 

Počet jednotek 

k 31. 10. 2018 

Přepočtený 

počet 

pracovníků 

Počet žáků na 

přepočtené 

pracovníky 

Domov mládeže* 5 125 5,9167 25 

Školní jídelna  120 3,8  

* u DM nejsou zařazeni provozní pracovníci, pouze vychovatelé 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání za školní rok 2018/2019  

 

Denní studium 

Kód oboru Název oboru Počet tříd Počet žáků Poznámka 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  

 

 

12 

63 Obor dle RVP 

23-69-L/01 Technik-puškař 129 Obor dle RVP 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 16 Obor dle RVP 

23-56-H/01 Obráběč kovů 26 Obor dle RVP 

23-69-H/01 Puškař 21 Obor dle RVP 

23-52-H/01 Nástrojař 0 Obor dle RVP 

CELKEM 285  

Dálkové studium 

Kód oboru Název oboru Počet tříd Počet žáků Poznámka 

23-69-H/01 Puškař         1,38 35 Obor dle RVP 

66-51-H/01 Prodavač 0.17 5 Obor dle RVP 

23-52-H/01 Nástrojař 0.45 10 Obor dle RVP 

CELKEM    

V současné době je nabídka učebních a maturitních oborů stejná jako v předchozích letech. 
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Všechny obory jsou vyučovány dle RVP. V nadcházejícím školním roce se bude připravovat 

úrava ŠVP daných oborů tak, aby co nejvíce umožnila žákům přípravu na státní maturitní 

zkoušku v souladu s katalogy požadavků, ale taktéž žákům učebních oborů na přípravu na 

závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.  

 

Hlavní důraz bude tedy kladen na posílení hodinových dotací všeobecných předmětů 

(matemtika, český jazyk a literatura, anglický jazyk) u maturitních oborů, aby žáci v rámci 

společné části maturitní zkoušky dosahovali stejně dobrých výsledků jako v předchozích 

letech. Dalším cílem bude příprava na dělení výuky ve společných předmětech (matematika, 

český jazyk a literatura), které umožní ještě více indivduální přípravu na státní maturitní 

zkoušku. 

 

V rámci úprav RVP u učebních oborů budou mít předmětové komise za cíl připravit ŠVP, 

které posílí praktické a odborné dovednosti žáků, jež budou zúročeny nejen u jednotného 

zadání závěrečných zkoušek, ale připraví žáky ještě lépe na jejich budoucí povolání.  

 

Stejně jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 2018/2019 mohli žáci 3. ročníků 

maturitních oborů Technik-puškař, Mechanik seřizovač, Uměleckořemeslné zpracování kovů 

vykonat závěrečné zkoušky v rámci pokusného ověřování MŠMT v příbuzném učebním 

oboru. Žáci nabízenou možnost přihlášení k této jedinečné možnosti využili a výsledky byly 

víc než uspokojivé. Současně se nepotvrdila predikce, že by žáci po získání výučního listu již 

dále nepokračovali ve studiu. Možnost vykonat závěrečnou zkoušku ve 3. ročníku naopak 

přinesla možnost vyzkoušet si zkoušku před komisí a připravit tak žáky na podmínky, za 

kterých žáci skládají státní maturitní zkoušku.  

 

Způsob zabezpečení odborné praxe, respektive odborného výcviku, přehled pracovišť: 

 

Vlastní pracoviště Počet dílen Kapacita žáků 

Frézařská dílna 1 20 

Soustružnická dílna 1 15 

Brusičská dílna 1 10 

Dílna pro strojírenské a puškařské obory 6 72 

Dílna CNC 3 14 

Dílna gravírovací 1 5 

 

 

 vlastní pracoviště:   počet dílen  kapacita žáků 

     Strojírenské obory   1   80 

     Puškařské obory   5   60 

     Rytecké obory   1   12 
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 smluvní pracoviště soukromých firem: 

Obor:    smluvní firmy   

Strojírenství    10 

Puškařství     10 

Rytectví      2 

 

 

3. Rámcový popis personální zabezpečení činnosti školy 

3.1.  Pracovníci školy ve školním roce 2018/2019 

 k datu 31. 12. 2018 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Pedagogičtí pracovníci: 38 37,1721 

 učitelé 18 17,2742 

 vychovatelé 6 5,9167 

 učitelé OV 14 13,9812 

Nepedagogičtí pracovníci 22 19,9964 

CELKEM 60 57,1685 

(statistiky UIV- P1-04, 1. – 3. čtvrtletí 2018)  

3.2.  Vedení školy ve školním roce 2018/2019 

 k datu 31. 12. 2018 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Vyučovací povinnost 

Ředitel školy 1 1 4 

Zástupci ředitele: 2   

 teoretické vyučování 1 1 10 

 odborný výcvik 1 1 7 

3.3.  Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019 

 k datu 31. 12. 2018 

Fyzický počet 22 

 přepočtené úvazky (zaokrouhleně) 

Všichni pracovníci: 19,996 

 THP 7,625 

 provozní pracovníci 5,1875 

 obch. prov. pracovníci 2,75 

 ostatní zaměstnanci 4,4335 
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3.4.  Pracovní zařazení nepedagogických pracovníků (2018/2019) 

 k datu 30. 9. 2018 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky (zaokrouhleně) 

Nepedagogičtí pracovníci:   

 asistentka ředitele 1 1 

 účetní 3 2,625 

 vedoucí provozního úseku 1 1 

 uklizečky 6 5,1875 

 pracovník vztahů k veřejnosti 1 1 

 kuchyně 4 3,4335 

 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, obměna pracovních 

míst je způsobena převážně odchody pracovníků do důchodu nebo na mateřskou a 

rodičovskou dovolenou. 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2018/2019. 

 

Denní studium 

Vyučované obory ve školním roce 

2018/2019 
Kód oboru 

Počet 

přihlášených 

Přijatí 

k 31.8.2018 
Odvolání 

Mechanik seřizovač 23-45-L/01 21 11 0 

Technik puškař 23-69-L/01 44 32 0 

Uměleckořemeslné zpracování kovů 

– práce rytecké 

82-51-L/01 6 5 0 

Obráběč kovů 23-56-H/01 23 12 0 

Puškař 23-69-H/01 40 12 0 

 

Dálkové studium 

Vyučované obory ve školním roce 

2018/2019 
Kód oboru 

Počet 

přihlášených 

Přijatí 

k 31.8.2018 
Odvolání 

Nástrojař – zaměření na rytecké práce 23-52-H/01 9 9 0 

Puškař 23-69-H/01 36 33 1 

Prodavač 66-51-H/01 6 6 0 
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V průběhu školního roku 2018/2019 probíhala přijímací řízení pro následný školní rok 

2019/2020. 

 

Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2019/2020. 

 

Denní studium 

Kód oboru Název oboru 
Délka 

studia 

Počet 

přihlášených 

Přijatí k 

31. 5. 2019 

Přijatí k 

31. 8. 2019 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 4 22 22 11 

23-69-L/01 Technik puškař 4 65 57 40 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné 

zpracování kovů 

4 9 9 7 

23-56-H/01 Obráběč kovů 3 19 5 5 

23-69-H/01 Puškař 3 57 57 34 

23-52-H/01 Nástrojař 3 0 0 0 

 CELKEM  172 150 97 

Rok 2018/19 CELKEM  134   

Dálkové studium 

Kód oboru Název oboru 
Počet 

tříd 
Počet žáků 

Přijatí k 

31. 5. 2019 

Přijatí k 

31. 8. 2019 

23-69-H/01 Puškař 1,38 35 32 35 

66-51-H/01 Prodavač 0,17 5 5 5 

23-52-H/01 Nástrojař 0,45 10 10 10 

 CELKEM 2 50 50 50 

Rok 2018/19 CELKEM 2 51   

(statistiky UIV) 

 

Přijímací řízení ke vzdělávání probíhalo v souladu s platným zněním §§ 59, 60, 60a a 60b 

zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb. o organizaci 

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění.  

Přijímání do maturitních oborů bylo podmíněno účastí a splněním přijímací podmínky danou 

testy společnosti CERMAT a výsledky studia ze základní školy. Do oborů vzdělání 

ukončených výučním listem se přijímací zkoušky nekonaly. 

Dle platné legislativy je průběh přijímacího řízení administrativně, finančně a časově značně 

náročný. Administrace přijímacího řízení a potvrzení přijetí zápisovým lístkem komplikuje 

odvolací řízení a celé přijímací řízení neúměrně prodlužuje.  
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4.1.  Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s platnou legislativou byla zveřejněna do konce ledna 2019 na webových stránkách 

školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Kritéria přijímacího řízení byla 

stanovena samostatně pro denní maturitní obory, denní nematuritní obory, dálkové studium a 

pro přijímání do vyššího ročníku SŠ. 

Přijímací řízení do oborů ukončených maturitní zkouškou - L (denní studium) 

23-69-L/01 Technik-puškař  

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

 

O pořadí přijímaných uchazečů rozhodovala tato kritéria: 

1. Bodový zisk v jednotných přijímacích zkouškách 

2. Průměrný prospěch na ZŠ 

3. Zájem o obor 

4. Postup při snížené známce z chování na vysvědčení ze ZŠ: 

a) 2. stupeň z chování - odečítá se z hodnocení pokaždé 10 bodů,  

b) 3. stupeň z chování na jednom či více vysvědčeních znamená nepřijat ke studiu. 

 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 

 

O pořadí přijímaných uchazečů rozhodovala tato kritéria: 

1. Talentová zkouška (TZ):  

a) školní výtvarná část  

b) domácí práce 

2. Postup při snížené známce z chování na vysvědčení ze ZŠ:  

a) 2. stupeň z chování - odečítá se z hodnocení pokaždé 10 bodů  

b) 3. stupeň z chování na jednom či více vysvědčeních znamená nepřijat ke studiu. 

 

Přijímací řízení do nematuritních oborů ukončených výučním listem - H (denní studium) 

O pořadí přijímaných uchazečů rozhodovala tato kritéria: 

1. Bodový zisk za: 

• průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku 

• za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročník 

2. Zájem o obor 

3. Postup při snížené známce z chování na vysvědčení ze ZŠ:  

a) 2. stupeň z chování - odečítá se z hodnocení pokaždé 10 bodů  

b) 3. stupeň z chování na jednom či více vysvědčeních znamená nepřijat ke studiu. 
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Přijímací řízení pro dálkové studium 

23-52-H/01 Nástrojař  

23-69-H/01 Puškař 

 

Studium je určeno pro absolventy strojírenského oboru a oborů příbuzných středních 

odborných učilišť, středních škol, vysokých škol. Zařazení do vyššího ročníku je na posouzení 

příbuznosti oborů a případném nařízení rozdílových zkoušek. 

 

66-51-H/01 Prodavač – zbraně a střelivo 

Studium je určeno pro absolventy středních odborných učilišť, středních škol, vysokých škol. 

 

Přijímání do vyššího ročníku na střední škole podle §63 školského zákona 

 

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání na střední 

škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o 

předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, 

termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem 

příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí 

ročník, do něhož bude uchazeč zařazen. 

 

V případě stanovení zkoušky u maturitního oboru bude přijímací zkoušku tvořit test z:  

▪ českého jazyka a literatury;  

▪ anglického jazyka;  

▪ matematiky;  

▪ vybraných všeobecných a odborných předmětů.  

 

V případě stanovení zkoušky u oborů středního vzdělání s výučním listem z ověření znalostí 

a dovedností z vybraných částí odborné výuky.  

 

V případě, že uchazeč žádá o přestup v průběhu školního roku, doloží vysvědčení za poslední 

ročníky vzdělávání, v případě přestupu do 1. ročníku doloží vysvědčení za 9. ročník základní 

školy a vysvědčení za 1. pololetí ze školy, ze které se uchazeč hlásí.  

 

Pokud není v daném oboru a ročníku volné místo, je tato skutečnost důvodem k nepřijetí 

uchazeče. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a výchovném působení 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

5.1.  Celkový prospěch žáků za školní rok 2018/2019 – II. pololetí 

 

Počet žáků 

k  30 . 9. 

2018 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Průměrná 

známka 

Zanechalo 

studia, jiné 

Denní studium 

SŠ-COPT 

Uherský Brod 
285 12 242 16 2,49 15 

obory s MZ 208 8 177 12 2,44 11 

obory s VL 77 4 65 4 2,60 4 

Dálkové studium 

obory s VL 49 22 15 0 1,45 5 

 
 

Na konci školního roku 2018/2019 došlo k nárůstu počtu žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, 

neboť celkový počet těchto žáků dosáhl dvanácti žáků. Velmi kladně hodnotíme skutečnost, 

že čtyři žáci z učebních oborů byli na konci školního roku hodnoceni prospěl s vyznamením. 

Pro tyto žáky se tak může jednat o motivaci k dalšímu studiu, ale taktéž i pro následné 

pokračování ve studiu v maturitním oboru.  

 

Ve školním roce 2018/2019 došlo taktéž ke snížení počtu žáků, kteří byli na konci školního 

roku hodnoceni prospěchem neprospěl. Svůj vliv na tento prospěch měla i skutečnost, že žáci 

využívali projektu Šablony, které umožňovaly téměř individuální doučování. Ve srovnání s 

předcházejícím školním rokem došlo k poklesu žáků, kteří ukončili studium na SŠ-COPT 

Uherský Brod. 

 

Stejně jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 2018/2019 se na zlepšení prospěchu 

kromě projektu Šablony podílela skutečnost, že žáci byli 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 2019. 
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5.2.  Absence žáků za školní rok 2018/2019 – II. pololetí (denní 

studium) 

 

Třída 

Absence 

Celkem 
Omluvená Neomluvená Omluvená 

max. 

Neomluvená 

max. celková průměr celková průměr 

CELKEM 

SŠ-COPT UB 
15314 14805 56,72 509 1,86 527 221 

obory s MZ 11695 11285 59,36 410 2,08 327 200 

obory s VL 3619 3520 49,57 99 1,35 200 21 

 
 

Do celkového počtu omluvené absence se negativně promítla skutečnost, že někteří žáci byli 

v průběhu druhého pololetí dlouhodobě nemocní. Proto došlo k nárůstu průměrné absence na 

56,72 hodin na žáka. Velmi negativně škola hodnotí skutečnost, že i přes práci třídních učitelů 

a jejich spolupráci s výchovnou poradkyní a školní metodičkou došlo k nárůstu neomluvené 

absence na 1,86 hodin na žáka. Vyššího počtu neomluvených hodin bylo u žáků maturitních 

oborů, což mohl způsobit fakt, že v maturitních oborech je nejen vyšší počet žáků, ale i přes 

snahu třídního učitele kontaktovat zákonného zástupce a získat omluvenky žáka, nebyla ze 

strany zákonného zástupce žádná odezva. Proto třídní učitel v souladu se školním řádem udělil 

žákovi dvěstě neomluvených hodin.  

 

5.3.  Hodnocení ukončení studia 

(maturitní a závěrečné zkoušky) 

 

Třída 

Počet žáků 

v posledním 

ročníku 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Jiné (náhradní 

termíny apod.) 

CELKEM 

SŠ-COPT UB 
69 5 55 5 4 

obory s MZ 47 0 38 5 4 

obory s VL 22 5 17 0 0 

 

Před komisi předstoupilo celkem 66 žáků, kteří úspěšně ukončili 3. ročník učebních oborů 

nebo 4. ročník maturitních oborů. Před zkušební komisi nepředstoupilo celkem pět žáků 

maturitních oborů, neboť nebyli připuštěni k maturitní zkoušce v termínu Jaro 2019. 

Opravnou zkoušku vykonal pouze jeden žák, který úspěšně dokončil maturitní zkoušku v 

podzimním termínu. U maturitních oborů se ve školním roce 2018/2019 projevila jako nejtěžší 

zkouška zkouška z matematiky. Naopak stoprocentní úspěšnosti dosáhli žáci v anglickém 

jazyce a úspěšnost v českém jazyce a literatuře činila přes devadesát procent. Díky možnosti 
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zapojení se do projektu L+H dosahují žáci standartně velmi dobrých výsledků v odborných 

předmětech a praktické maturitní zkoušce. 

Velmi pozitivně naše škola hodnotí vysokou uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce. 

Část žáků nachází své zaměstnání u naše partnera České zbrojovky Uherský Brod, a.s.. Naši 

absolventi obstojí taktéž i u jiných zaměstnavatelů. Procento žáků, kteří jsou evidováni na 

Úřadu práce, se tak pohybuje velmi nízko a dá se říci, že je témeř zanedbatelné. 

 

Závěrečné zkoušky L+H 
 

Od 1. 9. 2014 realizuje naše škola pokusné ověřování modelu L+H u oborů: 

23-69-L/01 Technik-puškař a 23-69-H/01 Puškař 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-56-H/01 Obráběč kovů  

(viz dodatek MŠMT: 

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/Treti_dodatek_pokusne_OMV/Treti_dodatek.pdf ): 

  

Od 1. 9. 2015 realizuje naše škola pokusné ověřování modelu L+H u oborů: 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů a 23-52-H/01 Nástrojař 

(viz dodatek MŠMT: 

http://www.msmt.cz/uploads/O21/O211/Dodatek_L_H_podpis_NM2.pdf ) 

  

Pokusné ověřování organizace a průběhu vzdělávání umožňující dosažení středního 

vzdělávání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP 

kategorie stupně dosaženého vzdělávání LaH ve vybraných školách (dále jen „model LaH“), 

které MŠMT vyhlásilo dne 4. června 2012 pod č.j. MSMT-18477/2012-23. 

 

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019 v rámci pokusné ověřování modelu L+H. 

 

Obor L: Technik-puškař 

Obor H: Puškař 

K ZZ připuštěných 

(úspěšně 

klasifikovaných) 

Úspěšných ZZ         
(v řádném termínu) 

Úspěšných ZZ        
(v opravném 

termínu) 

Neúspěšných ZZ 

20 20 0 0 

Obor L: Mechanik seřizovač 

Obor H: Obráběč kovů 

K ZZ připuštěných 

(úspěšně 

klasifikovaných) 

Úspěšných ZZ         
(v řádném termínu) 

 

Úspěšných ZZ        
(v opravném 

termínu) 

Neúspěšných ZZ 

11 9 1 1 

Obor L: Uměleckořemeslné zpracování kovů 

Obor H: Nástrojař 

K ZZ připuštěných 

(úspěšně 

klasifikovaných) 

Úspěšných ZZ         
(v řádném termínu) 

 

Úspěšných ZZ        
(v opravném 

termínu) 

Neúspěšných ZZ 

3 3 0 0 

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/Treti_dodatek_pokusne_OMV/Treti_dodatek.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/O21/O211/Dodatek_L_H_podpis_NM2.pdf
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5.4.  Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Pochvala Počet žáků Nejčastější důvody 

Ředitele školy 5 výborné výsledky ve studiu a 

reprezentace školy v různých soutěžích 

Třídního učitele 5 příkladné plnění úkolů, dobrý prospěch 

Učitele OV 9 reprezentace školy v různých soutěžích 

 

Napomenutí a důtky  

 

Důtka Počet žáků Nejčastější důvody 

Ředitele školy 15 porušování školního řádu v souvislosti 

s vysokou neomluvenou absencí, 

nevhodným chováním k vyučujícím, 

neplněním úkolů ve škole  

Třídního učitele 24 porušování školního řádu: neomluvená 

absence, nevhodné chování ve 

vyučování a nezodpovědný přístup ke 

školním povinnostem 

Učitele OV 2 porušování školního řádu: neomluvená 

absence, nevhodné chování 

 

 

 

Snížený stupeň z chování  

 

Stupeň Počet žáků Nejčastější důvody 

3. 3 závažné porušování školního řádu a 

velké množství neomluvených hodin 

 

Podmínečné vyloučení  

 

 Počet žáků Nejčastější důvody 

 2 závažné porušování školního řádu a 

vysoký počet neomluvených hodin 

 

  

Výchovná opatření a počty snížení stupně z chování jsou srovnatelné s předcházejícími 

školními roky a nevybočují z ustálených průměrů. 
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Údaje o integrovaných žácích 

  

Ve škole studovalo ve školním roce 2018/19 celkem 34 žáků se SVP. 

Tabulka uvádí žáky s různým druhem postižení, které nevyžaduje zařazení žáka do speciální 

třídy nebo speciální školy. Nejsou zde ale uvedeni ani žáci s běžnými poruchami (brýle apod.). 

U žáků byl uplatněn individuální přístup učitelů, popř. byli osvobozeni z hodin tělesné 

výchovy. 

 

Maturitní obory (4 - leté)  

Druh postižení  Ročník Počet žáků Poznámka  

Sluchové postižení   0   

Zrakové postižení   0   

S vadami řeči   0   

Tělesné postižení   0   

S kombinací postižení   0   

Se speciálním vzdělávacími problémy  1 - 4 24   

  

      

 

Učební obory (3 - leté) 

Druh postižení Ročník Počet žáků Poznámka 

Sluchové postižení 3 1  

Zrakové postižení  0  

S vadami řeči  0  

Tělesné postižení  0  

Poruchy PAS (autismus)  0  

S kombinací postižení  0  

Se speciálním vzdělávacími problémy  9  
 

 

6. Prevence rizikového chování 

 

Minimální preventivní program v naší škole je realizován pomocí přednášek, besed 

a konzultačních hodin vypsaných školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní. Jako 

zdroj aktuálních informací pro žáky, rodiče i učitele v oblasti prevence slouží stabilně 

nástěnka v prvním patře budovy ředitelství. Další nástěnka je umístěna v pátém patře budovy 

teoretického vyučování, materiály a publikace v kabinetě ŠMP a VP. Školní řád je k dispozici 

u všech učitelů i na webových stránkách školy. Žáci jsou se školním řádem prokazatelně 

seznámeni na začátku školního roku třídními učiteli a poté kdykoliv podle potřeby, tedy např. 

před akcí konanou mimo budovu školy.  

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme řešili záškoláctví, hrubé chování vůči učiteli a podezření na 

šikanu ve třídě. Při řešení těchto problémů se angažovalo vedení školy, výchovná poradkyně  

a školní metodik prevence. 
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Škola rovněž spolupracuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském 

Hradišti, Policií České republiky, Úřadem práce v Uherském Hradišti a zapsaným spolkem 

Atmosféra, a to na pořádání adaptačních kurzů pro třídní učitele a žáky prvních ročníků, které 

výrazně akceleruje vytváření sociálního postavení žáků v kolektivu třídy. Ve školním roce 

2018/2019 proběhl tento kurz pro žáky maturitních a učebních oborů podobně jako 

v předchozím školním roce. 

 

Dobrá výchovná spolupráce spočívá především v dennodenní komunikaci se žáky 

a  neustálém hledání řešení všech možných řešení situací, jež přináší jejich běžný život ve 

škole, v rodině, v domově mládeže i jinde. Její součástí je i široce pojatá zájmová činnost, 

která má preventivní a vzdělávací charakter. Jsme si dobře vědomi důležitosti spolupráce 

s rodiči v rovině primární prevence i následného řešení problémového chování. Kvůli posílení 

vazby učitel – rodič jsou každoročně konány první třídní schůzky s rodiči žáků, kteří na naši 

školu nastupují. V měsíci září pak probíhá adaptační pobyt žáků s cílem nejen se seznámit 

navzájem, ale hlavně nastartovat dobré klima v rámci třídy a přenést jej pak do školního 

prostředí. Další možností podání pomocné ruky rodičům či žákům jsou individuální návštěvy, 

zpětná vazba pomocí telefonu či e-mailu. 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

7.1. DVPP ped. pracovníků teoretické výuky SŠ-COPT Uherský Brod 

Ve školním roce 2018/2019 se zúčastnili pedeagogičtí pracovníci teoretické výuky níže 

uvedených DVPP.  

 

DVPP Instituce 

Pedagogičtí pracovníci v teoretickém vyučování 

Třetí společné setkání – PK Matematika IKAP ZK 

Čtvrté setkání středoškolských učitelů fyziky IKAP ZK 

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně NIDV Ostrava 

Multisenzorový souřadnicově měřící stroj WERTH Prima Bilavčík s.r.o. 

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou 

ovládat jeho! 
NIDV Zlín 

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů Firma Adeon 

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 
Firma Slovácké strojírny 

Uherský Brod 

Školní třída jako komunita   
Vzdělávací agentura 

Descartes 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky nematuritních IKAP Zlínský kraj 
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oborů SŠ zaměřenou na rozvoj matematické gramotnosti 

Studium zadavatelů k nové maturitě e-learning 

Studium zadavatelů k nové maturitě PRO ŽÁKY S PUP MZ e-learning 

Kongresové dny výchovného poradenství 
Asociace výchovných 

poradců, z. s.  

Konzultace výchovných poradců SŠ s pracovníky KPPP       

a ZDVPP Zlín 
Zlín 

Přednáška na téma „Vzdělávání a zaměstnanost“ Prostějov 

Hospitace - součást řízení školy NIDV Praha 

E-learningové studium školních maturitních komisařů e-learning 

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře e-learning 

Konzultační seminář pro management škol NIDV Zlín 

Školení poskytování první pomoci SŠ-COPT Uherský Brod 

Školení řidičů Autoškola Janků 

Řízení a rozvoj školy (Odměňování pracovníků v roce 2019) 
Vzdělávací agentura Mgr. 

Jitka Blechová 

“Ladění básní” Čas pro poezii a učitele českého jazyka a 

literatury 
Zlínský kraj 

Mezinárodní konference k 100. výročí společného státu 

Čechů a Slováků za účasti českých a slovenských historiků a 

spisovatelů 

Gymnázium Uherské 

Hradiště 

The P.A.R.K. Conference: International Conference for 

Teachers of English 

Jazyková škola P.A.R.K., 

s.r.o. 

Holokaust ve vzdělávání  
Památník Terezín ve 

spolupráci s MŠMT ČR 

Rozvoj čtenářské dovednosti na střední škole NIDV Zlín 

Pedagogický kabinet IKAP Zlínského kraje 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky 2. stupně ZŠ a 

SŠ s nematuritními obory zaměřená na rozvoj matematické 

gramotnosti 

IKAP Zlínského kraje 

Inspromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce 

anglického jazyka 
NIDV Zlín 

Pedagogičtí pracovníci v odborném výcviku 

CAD – CAM Edge Cam Nexnet s.r.o 

Montáž zbraní  Česká Zbrojovka a.s. 

Multisenzorový souřadnicově měřící stroj WERTH Prima Bilavčík s.r.o. 

Rytí kovů - nové trendy Jaroslav Tvrdoň 

Vynutí a výroba pružin PEMIX s.r.o. 

Kontrola a měření - výstupní kontrola Česká Zbrojovka a.s. 
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Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují vzdělávacích akcí, jako např. seminářů 

k projektovému vyučování, k vyučování cizích jazyků, odborných předmětů, školení BOZP a 

PO, první pomoci atd. Dále se všichni průběžně věnují celoživotnímu vzdělávání ve svých 

aprobacích. Účast na Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků je limitována výší 

finančních prostředků vyčleněných na DVPP. 

 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Ocenění Bc. Jaroslava Mudráka 

U příležitosti Dne učitelů 28. března bylo v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském 

Brodě na začátku dubna 2019 oceněno 21 pedagogických pracovníků. Jedním z nich byl i 

vedoucí učitel odborného výcviku Bc. Jaroslav Mudrák. Za svou třiceti osmi letou práci 

převzal z rukou radního pro školství Petra Gazdíka vyznamenání vynikajícího učitele, za 

dlouhá léta své práce ve školních dílnách ve funkci „vrchníka“ – vrchního mistra předal své 

strojírenské dovednosti a zkušenosti tisícům žákům. 

 

Ocenění  „Škola doporučená zaměstnavateli 2018” 

Dne 7. února 2019 byly slavnostně vyhlášeny výsledky pátého ročníku soutěže „Škola 

doporučená zaměstnavateli 2018“ ve Zlínském kraji. Naše škola jako jediná z okresu Uherské 

Hradiště se dostala do první desítky nejlépe hodnocených SŠ. Soutěž vyhlašuje Klub 

zaměstnavatelů. V roce 2018 účastnilo 380 firem z celé České republiky. 

 

Propagace školy 

 

Přehlídky SŠ a prezentační akce  2018/2019 

Datum Město Město 

21.-22.9.2018 BrodExpo  Uherský Brod 

3.-4.10. 2018 Veletrh vzdělání Hodonín 

4.-5.10. 2018 Veletrhy práce a vzdělání Zlín 

18.10.2018 XX.roč. DIDACTA 2018 Třebíč 

18.10.2018 XXII.Veletrh vzdělání a prac. příležitostí Vyškov 

18.-19.10.2018 Burza práce a přehlídka SŠ Vsetín 

25.10.2018 Přehlídka SŠ a pracovního uplatnění Holešov 

8.11.2018 Festival vzdělání 2018 Žďár n/Sázavou 

7.-9.11.2018 Vzdělání a řemeslo České Budějovice 

13.-14.11.2018 Přehlídka SŠ a pracovního uplatnění Uherské Hradiště 

15.11.2018 Veletrh zaměstnanosti Valašské Klobouky 

16.11.2018 Technický jarmark Uherský Brod 

17.11.2018 Podzimní nože  Brno 

30.11.-1.12.2018 Den otevřených dveří Dílny SŠ-COPT 

14.12.2018 Vánoční jarmark Luhačovice 
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17.1.2019 Den otevřených dveří Dílny SŠ-COPT 

23.3.2019 Okresní myslivecká výstava trofejí  Boršice u Buchlovic 

13.-14.4.2019 Myslivost a příroda  Kroměříž 

27.4.2019 Den Země  Staré Město 

12.-15.5.2019 Národní výstava myslivosti  Brno 

8.6.2019 Bílokarpatské slavnosti Uherský Brod 

13.-14.7.2019 Buchlovské kování  hrad Buchlov 

 

Prezentace na třídních schůzkách rodičů žáků ZŠ 

Zástupci školy prezentují naši školu na “miniburzách SŠ” pořádaných jednotlivými ZŠ v 

okolních obcích pro rodiče a žáky 9. tříd v ZŠ Hluk, ZŠ Luhačovice, ZŠ Červená cesta 

Kunovice, ZŠ Staré Město, ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ Mariánské nám. Uh. Brod, ZŠ Pod 

Vinohrady Uh. Brod, ZŠ Nivnice, ZŠ Bojkovice, ZŠ Hutník Veselí n/Moravou, ZŠ Dolní 

Němčí, ZŠ Prakšice, ZŠ Strání, ZŠ Ostrožská Nová Ves. 

 

Prezentace v hodinách žáků 9. tříd ZŠ 

V případě, že vedení ZŠ povoluje prezentaci SŠ přímo ve výuce žáků 9. ročníků, využili jsme 

možnosti setkání přímo v hodinách Volby povolání v ZŠ Mariánské nám. Uh. Brod, ZŠ Pod 

Vinohrady Uh. Brod, ZŠ Velký Ořechov, ZŠ Ostrožská  Nová Ves. 

 

Sdílení dílen 

Od listopadu do poloviny března probíhal projekt dlouhodobé spolupráce se ZŠ  z 

Uherskobrodska zaměřený na práci v dílnách. Přes 630 žáků ze sedmi ZŠ si vyzkoušelo ruční 

práci při výrobě dřevěné vařečky nebo kleští na obracení masa, seznámilo se s provozem ve 

školních dílnách, odbornými učebnami určenými k výuce programování CNC strojů, podívalo 

se na práci a výrobky žáků puškařských a ryteckých oborů.  

 

Český den proti rakovině 2019 

Žáci třídy TU1 se 15. května 2019 zapojili do sbírkové preventivní akce. Výše výtěžku z 

prodeje kytiček dosáhla 15 894,- Kč.  

 

Výstava “Ohlédnutí” 

Žáci oboru Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké se svým učitelem akad. soch. 

Pavlem Gabrhelem uspořádali absolventskou výstavou „Ohlédnutí“. Vernisáž se uskutečnila  

7. června 2019 v Cafe Clubu. Do 13. srpna 2019 bylo možné prohlédnout si kresby, mědiryty, 

ukázky prostorových prací, pečetidel a ryteckých prací na pažby zbraní. 

 

Srpnová škola poznání 

2. ročník příměstského tábora Srpnová škola poznání 5.-9.8.2019 byl věnován žákům druhého 

stupně ZŠ se zaměřením na polytechnické vzdělání (rukodělná výroba v dílnách, 

programování ve 3D programech, práce s 3D skenerem), sport a střelbu. 
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T-PROFI – Talenty pro firmy 

6.3.2019 se škola zúčastnila čtvrtého ročníku odborné metodické soutěže T-PROFI – Talenty 

pro firmy v Otrokovicích. Cílem byla aktivní podpora polytechnické výuky, posílení významu 

kvality odborné přípravy, ale i propagace příkladů dobré praxe spolupráce zaměstnavatelů se 

středními a základními školami. Náš tým zastoupený žáky 2. ročníku společně s žáky 5. třídy 

ZŠ Pod Vinohrady za podpory zástupce zaměstnavatele České zbrojovky a.s. skončil na třetím 

místě. Organizátor ČHK ověřoval technické schopnosti, manuální zručnost, mezigenerační 

spolupráci, kreativitu a podnikavost soutěžících. Úkol spočíval v sestavení pohyblivé lanovky 

ze stavebnice Merkur.  

 

Organizace střeleckých soutěží  

Brodská liga ZŠ: soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ z nejbližšího okolí Uherského Brodu 

proběhla dne 30.1.2019 ve sportovní hale, 26 střelců a střelkyň v sedmi družstvech střílelo ze 

vzduchovky vestoje a vleže, sponzorem akce se stalo Město Uherský Brod. 

Brodská liga SŠ: soutěž pro žáky SŠ proběhla dne 30.1.2019 ve sportovní hale, 34 střelců a 

střelkyň ze SŠ z Uherského Brodu v osmi družstvech střílelo ze vzduchovky vestoje a vleže, 

sponzorem kce se stalo Město Uherský Brod. Družstvo naší školy skončilo na 1. místě. 

 

Střelecká liga SŠ:  střelecká soutěž pro žáky SŠ z Moravy, účast čtyř škol (VSŠ a VOŠ MO v 

Moravské Třebové, SPŠ Hranice, SPŠOA  a SŠ-COPT obě z Uherského Brodu), 32 střelců v 

osmi družstvech dne 26.6.2019 ve sportovní hale soutěžilo ve střelbě ze vzduchovky vestoje 

a vleže. Sponzorem se stala Česká střelecká nadace a Město Uherský Brod. Účastníci měli 

možnost střelby ze zbraní z produkce České zbrojovky a.s. na střelnici v Maršově, např. z CZ 

Shadow 2, CZ P-10 C nebo CZ SCORPION EVO 3 Carabine. Družstvo naší školy opět 

zvítězilo. 

 

Odborná činnost: 

 

Název soutěže, 

akce/pořadatel 

Počet 

žáků 

Termín Nejvyšší 

dosažená 

úroveň 

Umístě

ní 

Zajišťoval 

Exkurze na IWA Norimberk 40 7.3. - 8.3.2019 - - HK 

MSV Brno 90 16. 9. 2019  výuka Teorie 

 

Exkurze na mezinárodní veletrh IWA Norimberk 2019 

 

Stejně jako v předchozích letech pořádala škola exkurzi na prestižní mezinárodní veletrh IWA 

Norimberk 2019, kterého se účastní přední výrobci zbraní, a žákům se tak naskytuje jedinečná 

možnost prohlédnout si produkty TOP firem ze zbrojního průmyslu. 

Dvoudenní exkurze se účastnili žáci, kteři splnili kritéria a jejichž věk byl minimálně 16 let. 

První den žáci navštívili nejznámější hrad v České republice - Karlštejn. V průběhu prohlídky 

se seznámili nejen s nádhernou historií tohoto hradu, ale dozvěděli se i spoustu dalších 
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zajímavých informací o životě na hradě či v podhradí. Druhý den následovala exkurze na 

výstavišti v Norimberku, kde měli žáci možnost navšívit stánky České zbrojovky Uherský 

Brod, a.s., SŠ-COPT Uherský Brod či dalších předních vystavovatelů.  

V průběhu exkurze se žáci naší školy setkali taktéž s předními představiteli našeho partnera, 

kteří ocenili reprezentativní vystupování a chování našich žáků. Věříme, že se naše škola a 

naši žáci budou i v nadcházejících letech prezentovat stejně dobře jako letos. Současně velmi 

pozitivně hodnotíme motivaci žáků se této jedinečné exkurze zúčastnit, neboť počet míst je 

vždy nižší než počet zájemců mezi žáky naší školy. 

 

Sportovní soutěže:  

 

Název soutěže nebo přehlídky / 

kategorie 

Datum Nejvyšší 

dosažená úroveň 

Umístění Počet 

žáků 

Lyžařský kurz 14.-18.1.19 výuka - 38 

Brodská liga 30.1.2019 oblast 1.+3. 8 

Střelecká liga SŠ 26.6.2019 moravská  1.+3. 8 

 

Další činnost školy: 

Oblast kultury, výchovy, prevence rizikového chování 

 

Datum Akce Počet 

účastníků 

10.-13.9.2018 Adaptační kurz – Radějov 64 

24. 10. 2019 Přednáška “I Ty můžeš zachránit život!” 40 

14.-18.1.2019 Lyžařský kurz - Bílá Beskydy 39 

17.1.2019 Celorepublikový projekt „450 ml naděje“ - prvodárci 

krve, nemocnice Uherské Hradiště 

9 

4.-8.3.2019 „Týden vysokoškolákem“ , UTB Zlín, určeno žákům 

3. ročníků (maturitních) 

11 

20. 2. 2019 Projektové odpoledne “I Ty můžeš zachránit život!” 62 

11.5.2019 Kolaudace Národní výstavy myslivosti Brno - žáci 

součástí týmu hlavního zbrojíře 

3 

28.5.2019 Kolaudace veletrhu IDET Brno - žáci součástí týmu 

hlavního zbrojíře 

4 

24.6.- 26.6.2019 Exkurze Praha - třída TP3 18 

 

Přednáška “I Ty můžeš zachránit život!” 

 

Dne 24. 10. 2019 se konala pro žáky tříd UM4 a TP4 přednáška o akutní leukémii. Žáci byli 

seznámeni s touto zákeřnou nemocí a její léčbou pomocí transplatace krvetvorných buněk. 

Přednášku vedla paní Zdenka Wasserbaurová, která již dlouhou dobu spolupracuje s Českým 
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národním registrem dárců dřeně a která se aktivně podílí na náborech nových dárců. Z 

přítomných 40 žáků se do ČNRDD zapsalo 13 nových dárců, kteří tímto dávají šanci na život 

právě třinácti lidem. V průběhu přednášky byla domluvena další spolupráce paní Zdenky 

Wasserbauerové a Hany Kubišové, která pokračovala 20. února 2019 projektovým 

odpolednem.  

 

Projektové odpoledne “I Ty můžeš zachtránit život!” 

 

Dne 20. února 2019 se konalo projektové odpoledne s názvem “I Ty můžeš zachránit život!”, 

které navazovalo na přednášku ze dne 24. 10. 2019 a jehož cílem bylo žákům přiblížit 

problematiku onemocnění akutní leukémie. Záštitu nad projektovým odpoledem převzal Mgr. 

Petr Gazdík, radní Zlínského kraje, dále pak Ing. Ferdinand Kubáník, starosta Uherského 

Brodu. V průběhu odpoledne zazněly přednášky na téma akutní leukémie, její léčba a 

dárcovství, které přednesly paní Zdenka Wasserbauerová a MUDr. Michaela Orlovská. V 

průběhu odpoledne seznámily žáky s příběhy lidí, kterým akutní leukémie vstoupila do života. 

Po zakončení projektového odpoledne, kdy se přítomní seznámili s pořádáním happeningu na 

podporu Českého národního registru dárců dřeně 20. září 2019, se do Českého národního 

registru dárců dřeně zapsalo dvacet nových dárců.  

 

Exkurze žáků třídy TP3 do Prahy 

 

Ve dnech 24. - 26. 6. 2019 se zúčastnilo 18 žáků třídenní exkurze žáků do Prahy. Cílem bylo 

seznámit žáky nejen s významnými památkami či historií hlavního města České republiky, 

ale taktéž navšívit jedinečné prostory Hradu, a to Kancelář prezidenta republiky. V průběhu 

prohlídky těchto reprezentačních prostor se žáci seznámili nejen s historií Hradu, ale i s 

chodem Kanceláře prezidenta republiky. Žáci taktéž nahédli do prostor, které nejsou běžně 

přístupné veřejnosti, a celou prohlídku zakončili v Masarykově knihovně. Kromě návštěvy 

KPR navštívili žáci taktéž Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku a  katedrálu 

sv. Víta. V programu exkurze nesměla chybět ani návštěva Chrámu svatých Cyrila a 

Metoděje, kde žáci uctili památku padlých parašutistů, kteří v kryptě našli úkryt po provedení 

atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942. V průběhu 

exkurze žáci navštívili divadlo Na Vinohradech, kde zhlédli divadelní představení “Když 

ptáčka lapají”, která zaujala žáky nejen hereckými výkony, ale i svým humorem.  
  

Oblast prevence rizikového chování (akce) 

 

Pro žáky prvních ročníků maturitních tříd byl realizován adaptační pobyt na Radějově, dále 

lyžařský vývik pro zájemce z prvních ročníků, či přednášky pro vybrané třídy na témata AIDS, 

sex, vztahy, Holokaust, drogy a  řada jiných exkurzí, sportovních turnajů apod. 
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Domov mládeže 

 

Domov mládeže poskytuje ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně 

vzdělávací činnost školy a zajišťuje stravování. Výchovně vzdělávací činnost vychází ze ŠVP 

Domova mládeže a je založena především na každodenní komunikaci s ubytovanými žáky 

a  neustálém hledání řešení všech situací, které jim přináší jejich běžný život ve škole nebo v 

rodině. Velký důraz je vždy kladen mimo jiné na využívání podmínek a prostor domova ke 

studiu, také na širokou nabídku zájmové a sportovní činnosti. Celková kapacita DM je 128 

lůžek, ve školním roce 2018/2019 bylo (dle Výkazu o školském ubytovacím zařízení Z 19-

01) ke dni 31.10.2018 ubytováno v DM 125 žáků (119 chlapců a 6 děvčat). 

 

Sportovní a zájmová činnost DM 

Ve volném čase mohou žáci využívat tenisový kurt, hřiště na házenou, basketbal i volejbal, 

posilovnu a v zimním období pak saunu či společenskou místnost. Velmi oblíbená nejen mezi 

našimi žáky je laserová střelnice, kde jsme zorganizovali několik turnajů i pro ostatní DM. V 

průběhu celého roku probíhají tréninky i turnaje ve florbalu, sálové kopané, stolním tenisu a 

elektronických šipkách. Nabídka je pestrá, ale ne vždy je zájem o sportovní aktivity takový, 

jaký bychom si přáli. Mezi mnoha žáky zůstává stále nejoblíbenější činností vysedávání u 

notebooků a mobilních telefonů. S větším nadšením se setkávají různé večírky - Valentýnský 

či Mikulášský, kde si žáci sami připraví zábavný program a předvedou své dovednosti (hraní 

na hudební nástroje, moderování nebo sehrání divadelního představení). Každoročně 

pořádáme rozloučení s maturanty při táboráku, spojené s opékáním špekáčků. 

 

Vzdělávací činnost DM 

Základní cíl vzdělávání v DM je vychovávat k smysluplnému využívání volného času a 

vybavit žáky dostatkem námětů pro vyplňování volného času. K dispozici mají dobře 

vybavenou knihovnu, která slouží hlavně k obstarání povinné četby k maturitě. Samozřejmostí 

je připojení k WIFI v celém areálu DM. V rámci Šablon probíhalo doučování žáků DM 

ohrožených neúspěchem, dále pak individuální doučování cizinců a kroužek Nebojte se 

češtiny. Pro žáky se špatným prospěchem jsme vytvořili podmínky pro samostudium pod 

dohledem vychovatele, kde se zvládnutím učiva pomáhají vychovatelé. Každý měsíc se schází 

zástupci jednotlivých výchovných skupin s vychovateli a vedoucí školní jídelny, kde mají 

možnost vyjádřit se ke stravování a svými připomínkami přispívají ke tvorbě jídelního lístku. 

 

V rámci vedlejší činnosti nabízíme o víkendech a prázdninách ubytování pro veřejnost. 
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2018/2019 ze strany ČŠI nebyla provedena na naší škole vícedenní inspekční 

činnost. 

Dne 12. 4. 2019 provedla Česká školní inspekce kontrolu dodržování vybraných právních 

předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu přijímacího řízení do oborů středního 

vzdělání s maturitní zkouškou. Při této kontrole ve všech kontrolovaných bodech nebylo 

zjištěno porušení právních předpisů. 

 
 

 

10.   Základní údaje o hospodaření SŠ-COPT Uherský Brod  

 

10.1.  Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2018 

v Kč 

neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

platy  18 474 630,00 18 871 810,00 

ostatní osobní náklady  450 000,00 279 390,00 

ONIV přímé 7 028 595,00 7 081 891,00 

ONIV provozní 4 155 000,00 4 553 000,00 

NIV ostatní 0,00 423 512,00 

Celkem 30 108 225,00 31 209 603,00 
 

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: 1 000 000,00 1 000 000,00 
 

 

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 a zákonné odvody za zaměstnance, příspěvek na stravu 

zaměstnancům, UZ 33049 - podpora odborného vzdělávání.  

ONIV provozní – prostředky na provoz organizace. 

NIV ostatní – zálohy na projektovou činnost z evropských fondů na projekt „Šablony - SŠ-

COPT Uherský Brod“ (UZ 33063) a dotace na podporu řemesel v odborném školství (UZ 

995). 
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Mimorozpočtové zdroje  

1. přijaté finanční dary od České zbrojovky a.s. Uh. Brod v celkové výši 200 000,00 Kč 

- dary byly použity na úhradu cestovních nákladů žáků a zaměstnanců na mezinárodní 

veletrh IWA Norimberk a na vytvoření nových webových stránek školy; 

2. dotace od úřadu práce na podporu zaměstnanosti. 

10.2. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření  

V roce 2018 dosáhla organizace kladného výsledku hospodaření jak v hlavní, tak i 

v doplňkové činnosti. 

hospodaření 2017 2018 Rozdíl 

hlavní činnost 3 500,00 Kč 5 700,00 Kč 2 200,00 Kč 

doplňková činnost 105 166,51 Kč 48 057,71 Kč -57 108,80 Kč 

celkem:    108 666,51 Kč 53 757,71 Kč -54 908,80 Kč 

 

Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů 
 

Čerpání mzdových prostředků a jednotlivých složek platu probíhalo v souladu se schváleným 

a následně upraveným rozpočtem. Nedošlo k žádným mimořádným odchylkám v plánovaném 

čerpání. 

Limit stavu pracovníků k 31. 12. 2018 činil 54,50 pracovníků, skutečnost činila 53,9125 

přepočteného stavu pracovníků. Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2018 sestával z 60 

pracovníků. 

Průměrná mzda na jednoho zaměstnance k 31. 12. 2018 činila 29 076,00 Kč. Průměrná mzda 

vzrostla oproti roku 2017 o 3 416,00 Kč. Fluktuace za rok 2018 činila 6,6666 %, zaznamenala 

tedy pokles o 1,4 % oproti roku 2017. 

 

11.   Zapojení SŠ-COPT Uherský Brod do rozvojových a 

mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2018/2019 hostila SŠ-COPT Uherský Brod (deset žáků a dva pedagogické 

pracovníky) v průběhu měsíce září-říjen 2018 v rámci mezinárodní spolupráce  rakouská škola 

EUREGIO HTBLVA Ferlach. Žáci naší školy byli zapojeni do programu s rakouskými žáky, 

čímž si významně posílili jazykové dovednosti v technickém anglickém jazyce. V průběhu 

stáže naopak žáci rakouské školy mohli poznat tradice, zvyky, ale i metody výuky na SŠ-

COPT Uherský Brod. Výměnná stáž byla hodnocena velmi  kladně zejména ze strany 

rakouského partnera, který ocenil možnost návštěvy našeho strategického partnera České 

zbrojovky Uherský Brod, a.s., dále odbornost programu a možnost seznámení se nejen s 

městem Uherským Brod, ale i účast na volnočasových aktivitách, které byly pro žáky 

připraveny. 

V průběhu odborné stáže se usktečnila minitorovací cesta našeho partnera, na kterém byla 

předjednána možnost zapojení se do Výzvy 2020 v rámci projektu Erasmus+, aktivita KA1 a  

KA2. 
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12.   Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

 

Jedná se o tyto nabízené obory: 

Nástrojař (se zaměřením Rytec kovů) 23-52-H/01 

Puškař 23-69-H/01 

Prodavač (se zaměřením Zbraně a střelivo) 66-51-H/01 

(učební obory ukončené výučním listem) 

 

 

V prostorách školy probíhá tříleté bakalářské studium v kombinované formě studia, které 

organizuje Fakulta strojní Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava.  

 

Bakalářský studijní program 

Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo 

(VŠ studium – ukončené titulem Bc.) 

 

 

Kurzy pořádané pro veřejnost 

8. 6. 2019 - Povrchové rytiny: kurz pro začátečníky, kteří se chtějí naučit rytí do kovu,  

                  používat a brousit nástroje. 

 

Mimo tyto pravidelné aktivity je SŠ-COPT Uherský Brod schopna připravovat školení 

přímo na míru požadavkům pracovního trhu, např. školení BRUSIČŮ, přeškolování 

pracovníků z klasiky do CNC atd. 
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13.   Předložené a školou realizované projekty financované z cizích 

zdrojů 

 

Ve školním roce 2018/2019 se k  31. 8. 2019 dokončil projekt ŠABLONY - SŠ-COPT 

UHERSKÝ BROD. 

 

13.1.  ŠABLONY - SŠ-COPT UHERSKÝ BROD 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007947 

Částka celkem 886 280,- Kč (jen pro SŠ). 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Realizované aktivity (veškeré níže uvedené aktivity u tohoto projektu byly řádně ukončeny 

k 31. 8. 2019): 

 III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ (počet aktivit 9 ks) 

 III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - 

Osobnostně sociální rozvoj (počet aktivit 17 ks) 

 III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) (počet aktivit 8 ks) 

 III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem (počet aktivit 48 ks) 

 

Během realizace se nevyskytly žádné problémy. 

13.2.  ŠABLONY - SŠ-COPT UHERSKÝ BROD II. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016202 

Částka celkem 1 510 584,- Kč (rozdělena mezi SŠ a Domov mládeže) 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Uvedené aktivity bude možné začít realizovat od 1. 9. 2019. 

 

Střední škola (celková částka 1 189 366,- Kč) 

 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ-DVPP v rozsahu 8 hod. (počet 

aktivit 44 ks) 

 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ  (počet aktivit 27 ks) 

 2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)  (počet aktivit 4 ks) 

 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem (počet aktivit 54 ks) 

 2.III/22 Projektový den mimo školu (počet aktivit 1 ks) 

 

Domov mládeže (celková částka 321 218,- Kč) 

 2.VIII/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DM - DVPP v rozsahu 8 hod.  (počet 

aktivit 10 ks) 

 2.VIII/11 Profesní rozvoj pedagogů DM prostřednictvím supervize /mentoringu/ 

koučinku  (počet aktivit 1 ks) 
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 2.VIII/14 Klub pro žáky  (počet aktivit 2 ks) 

 2.VIII/15 Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem (počet aktivit 19 ks) 

 2.VIII/16 Projektový den v DM  (počet aktivit 6 ks) 

 

 

14.  Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi 
 

Vedení školy spolupracuje se dvěma u nás působícími odborovými organizacemi, a to: 

ZO OS KOVO při České Zbrojovce a.s. a ZO ČMOS PŠ při COPT Uherský Brod. 
 

Vedení respektuje pravomoci odborových organizací vyplývajících z obecně platných 

právních předpisů. Každé dva roky vedení SŠ-COPT UB uzavírá s odborovými organizacemi 

kolektivní smlouvu, která je každoročně v případě požadavků doplňována a upravována 

dodatky. 

 

Spolupráce se sociálními partnery 
 

Naše škola má nastavenu dobrou spolupráci se sociálními partnery. S mnohými firmami 

spolupracuje úzce a dlouhodobě k oboustranné spokojenosti. Sociální partneři spolupráci 

vítají, neboť vidí přínos pro ně samotné.  Uvědomují si, že se mohou podílet na směřování a 

zkvalitňování výuky podle nově vznikajících požadavků trhu práce. 
 

Klíčové oblasti spolupráce se sociálními partnery: 

a) příprava a posuzování školních vzdělávacích programů v odborné části přípravy žáků 

firmami, ve kterých vykonávají žáci odbornou praxi; možnost exurzí a odborných stáží na 

technologických pracovištích partnerů jak pro žáky,  tak pro pracovníky.  
 

b) účast na závěrečných zkouškách: 

Strojírenské a puškařské obory – zástupce z firmy České zbrojovky 

Rytecké obory – odborník z praxe Jaroslav Haluza, Nivnice 
 

c) odborná praxe žáků 2. a 3. maturitních ročníků na provozních pracovištích je realizována 

ve firmách, které mají svou výrobní a obchodní činnost zaměřenou na daný obor, popřípadě 

je tato činnost podobná. Žáci si můžou firmu zvolit sami dle vlastního výběru a škola schválí 

vhodnost výběru, anebo žáci mohou využít nabídku firem, se kterými SŠ-COPT Uherský Brod 

uzavřelo dohodu o absolvování odborné praxe. 

Doporučené firmy: Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, KOVOKON Kunovice, JK nástroje, 

SKD Bojkovice, Jamibo s.r.o. Záhorovice, STAMIT Slavkov, DEPROS s.r.o. Uherský Brod, 

MONIFORM Lhotka, AKC- Prodiction Vizovice, ZÁLESÍ a.s. Luhačovice 
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d) část odborného výcviku naši žáci absolvují u strategického patrnera SŠ-COPT Uherský 

Brod, a to na technologických pracovištích České zbrojovky a.s.. Tato část odborného vycviku 

je brána jako produktivní činnost a Česká zbrojovka žákům za tuto praxi vyplácí odměnu 50 

kč/hod v případě, že žák je klasifikován z této části odborného výcviku známkou “1” . Při 

jiném klasifikačním stupni se částka uměrně krátí. 

V letošním školním roce naši žási absolvovali odborný výcvik na technologických 

pracovištích ČZ v celkovém rozsahu 15 907 hodin a žákům byly vyplaceny odměny v celkové 

vyši 793 900 kč. Na jednu hodinu průměr činí 49,90 kč, z čehož vyplývá, že žáci jsou převážně 

hodnoceni známkou “1” a ČZ je s prací žáků spokojena. 

  

 

15.   Závěr výroční zprávy 

 

Na zpracování Výroční zprávy o činnosti Střední školy - Centrum odborné přípravy technické 

Uherský Brod ve školním roce 2018/2019 se podíleli pracovníci školy.  

Tato Výroční zpráva byla předložena ve stanoveném termínu k projednání ve školské radě 

v souladu s vyhláškou 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění a § 168 školského zákona, 

v platném znění. 

 

 

Datum zpracování 10. 10. 2019  

Datum projednání s prac. školy: 15. 10. 2019 

Datum projednání a schválení ve Školské radě: 15. 10. 2019  

 

 

 

        ……………………………. 

                                                            Ing. Ladislav Kryštof 

                                                                                   ředitel školy 
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16.  Přílohy 

 

(přílohy jsou spustitelné v elektronické verzi výroční zprávy) 

 

 

 

1) Vybudování nových tříd ve škole teoretického vyučování; na str. 10 viz 

odkaz https://www.ub.cz/bz/bz1810w.pdf 

 

2) Mezinárodní spolupráce SŠ-COPT Uherský Brod s EUREGIO HTBLVA 

Ferlach, výměnná stáž; na str. 9 viz odkaz 

https://www.ub.cz/bz/bz1811w.pdf 

 

3) Žáci 8. a 9. tříd mohli navštívit Technický jarmak, který 

spoluorganizovala naše škola společně s Českou zbrojovkou a.s. ;         na 

str. 12 viz odkaz: https://www.ub.cz/bz/bz1901w.pdf 

 

4) Devět žáků se zapojilo do celorepublikové akce prvodárců krve “450 ml 

naděje”;                                                                                      na str. 11 

viz odkaz: https://www.ub.cz/bz/bz1902w.pdf 

 

5) Uspořádání střelecké soutěže Brodská liga s účastí 26 střelců ZŠ a 36 

střelců SŠ. Podpora českého národního registru dárců krve organizací 

projektového odpoledne “I Ty můžeš zachránit život”;         na str. 15 viz 

odkaz: https://www.ub.cz/bz/bz1903w.pdf; 

 

6) Třetí místo získali žáci v soutěži T-PROFI – Talenty pro firmy. 

Prezentace školy na mezinárodní výstavě IWA v Noriberku, návštěva 

veletrhu žáky naší školy; na str. 14 viz odkaz: 

https://www.ub.cz/bz/bz1904w.pdf 

 

7) ZK ocenil učitele za jejich pedagogickou práci (Bc. Jaroslav Mudrák) 

https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-ocenil-vynikajici-ucitele-zaslouzile-

reditele-skol-i-dalsi-nepedagogicke-pracovniky-skolstvi-aktuality-

15502.html 

 

8) “Týden vysokoškolákem” účast 11 žáků maturitních oborů v projeku 

Technické fakulty UTB ve Zlíně; na str. 15 viz odkaz: 

https://www.ub.cz/bz/bz1905w.pdf 

 

9) Projektové odpoledne “I Ty můžeš zachránit život” na podporu Českého 

https://www.ub.cz/bz/bz1810w.pdf
https://www.ub.cz/bz/bz1811w.pdf
https://www.ub.cz/bz/bz1901w.pdf
https://www.ub.cz/bz/bz1902w.pdf
https://www.ub.cz/bz/bz1903w.pdf
https://www.ub.cz/bz/bz1904w.pdf
https://www.ub.cz/bz/bz1905w.pdf
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národního registru dárců dřeně; strana 15 – 16 viz odkaz: 

https://www.ub.cz/bz/bz1903w.pdf 

 

10) Exkurze IWA Norimberk 2019; strana 14 viz odkaz 

https://www.ub.cz/bz/bz1904w.pdf 

 

11) Návštěva koncentačního tábora Osvětim v Polsku spojená s prohlídkou 

pamětihodností Krakova; na str. 14 viz odkaz 

https://www.ub.cz/bz/bz1906w.pdf  

 

12) Ocenění školy Klubem zaměstnavatelů (Škola doporučená 

zaměstnavateli, mezi 10 školami jediná z okresu Uherské Hradiště) 

http://www.klubzamestnavatelu.cz/soutez-skola-doporucena-

zamestnavateli-2018-odstartovala-firmy-hlasuji-do-poloviny-

rijna/zprava/ 

 

13) Absolventská výstava uměleckého oboru UŘZK “Ohlédnutí” ; na str. 16 

viz odkaz https://www.ub.cz/bz/bz190708w.pdf  

 

14) Příměstský tábor “Srpnová škola poznání”; na str. 16 viz odkaz 

https://www.ub.cz/bz/bz1909w.pdf  

https://www.ub.cz/bz/bz1904w.pdf
https://www.ub.cz/bz/bz1906w.pdf
http://www.klubzamestnavatelu.cz/soutez-skola-doporucena-zamestnavateli-2018-odstartovala-firmy-hlasuji-do-poloviny-rijna/zprava/
http://www.klubzamestnavatelu.cz/soutez-skola-doporucena-zamestnavateli-2018-odstartovala-firmy-hlasuji-do-poloviny-rijna/zprava/
http://www.klubzamestnavatelu.cz/soutez-skola-doporucena-zamestnavateli-2018-odstartovala-firmy-hlasuji-do-poloviny-rijna/zprava/
https://www.ub.cz/bz/bz190708w.pdf
https://www.ub.cz/bz/bz1909w.pdf
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