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Výroční zpráva o činnosti Střední školy – Centra odborné přípravy technické Uherský 

Brod za školní rok 2019/2020 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 21, 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 

http://www.copt.cz/
mailto:info@copt.cz
mailto:reditel@copt.cz


   
 

 

4 
 

Součásti školy podle 

Rozhodnutí o zařazení 

do sítě a jejich 

kapacity: 

Střední škola 

Domov mládeže 

Školní jídelna 

400 žáků 

128 lůžek 

150 strávníků  

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., Uherský Brod a úzce 

spolupracuje s významnými firmami Uherskobrodska jako se sociálními partnery se 

snahou pružně reagovat na potřeby trhu práce (podrobněji 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 – Centra odborné přípravy technické Uherský Brod a jejích číslovaných 

dodatcích. 
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Hlavní předmět činnosti, poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění ubytování a 

stravování, byl ve druhém pololetí školního roku negativně ovlivněn uzavřením škol. 

Výuka probíhala distančně a nebyla povinná. V tomto období jsme nově vybavili 

počítačovou učebnu dvaceti počítači, což nám umožní její efektivnější využívání. Pro 

částečné otevření škol ke konzultacím a vykonání maturitních a závěrečných 

zkoušek jsme zajistili potřebné dezinfekční prostředky a stanovili taková opatření, 

která zajistila bezpečné prostředí.  

 

V průběhu školního roku jsme pokračovali v připravě investičního záměru 

“Vyčlenění budovy teoretického vyučování z areálu České zbrojovky a.s., Uherský 

Brod”, jehož součástí je vybudování školní jídelny v prostorách školy. Pro realizaci 

je nezbytné zajistit přemístění pracoviště výdejny nářadí CZ-AUTO do nových 

prostor, což se zatím nepodařilo zrealizovat, a proto tento záměr nebylo možné 

zahájit. 

 

Dle platného Rozhodnutí o zařazení do sítě škol škola sdružuje: 

(údaje k 30. 9. 2019, výkaz M8a, Z19-01) - zdroj: statistiky UIV 

 

Typ školy Počet 

tříd 

Počet 

žáků 

Počet 

žáků na 

třídu 

Přepočtený počet všech 

pedagogických pracovníků 

Střední škola 13 297 22,84 30,831 

 

 

Typ školského 

zařízení 

Počet 

skupin 

Počet jednotek 

k 31. 10. 2019 

Přepočtený 

počet 

pracovníků 

Počet žáků 

na 

přepočtené 

pracovníky 

Domov mládeže* 5 126 6 21 

Školní jídelna  126 3,375  

* u DM nejsou zařazeni provozní pracovníci, pouze vychovatelé 
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2. Přehled oborů vzdělání za školní rok 2019/2020  

Denní studium 

Kód oboru Název oboru Počet 

tříd 

Počet 

žáků 

Poznámka 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

13 

56 Obor dle RVP 

23-69-L/01 Technik-puškař 132 Obor dle RVP 

82-51-L/01 
Uměleckořemeslné zpracování 

kovů 
21 Obor dle RVP 

23-56-H/01 Obráběč kovů 24 Obor dle RVP 

23-69-H/01 Puškař 64 Obor dle RVP 

23-52-H/01 Nástrojař 0 Obor dle RVP 

CELKEM 297  

Dálkové studium 

Kód oboru Název oboru Počet 

tříd 

Počet 

žáků 

Poznámka 

23-69-H/01 Puškař         1,38 31 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  46  

VÝKAZ M8 o střední škole podle stavu k 30.09.2019 

 

 

SŠ-COPT Uherský Brod nabízela ve školním roce 2019/2020 ustálenou nabídku 

učebních a maturitních oborů jako v předchozích letech. Všechny obory jsou 

vyučovány dle RVP.  

 

Vzdělávání žáků a školní rok byly nepříznivě ovlivněny vývojem pandemie Covid-19, 

která způsobila uzavření škol, a to od 9. března 2020. Vzhledem k tomu, že školy 

byly prakticky uzavřeny ze dne na den, snažilo se vedení školy nabídnout 

pedagogům možnosti, jak se zapojit do on-line výuky pomocí platformy ZOOM, 

následně pomocí MS Teams. Z důvodu špatného vybavení IT techniky zadávala 

většina pedagogů žákům práci pomocí systému Bakaláři.  

 

Kontakt s žáky a jejich zákonnými zástupci udržovali jednotliví třídní učitelé pomocí 

e-mailů, Bakalářů či telefonickými hovory. Na webových stránkách školy byly 

průběžně zveřejňovány informace a pokyny k zahájení individuálních konzultací pro 

žáky závěrečných ročníků, ale taktéž i informace pro žáky z nižších tříd.  
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Po obnovení osobní přítomnosti žáků byl sestaven rozvrh individuálních konzultací 

tak, aby žáci měli možnost využít třítýdenní přítomnost ve škole k přípravě na 

nadcházející maturitní zkoušky. Stejně upravený rozvrh individuálních konzultací byl 

i pro žáky závěrečného ročníku učebních oborů, kteří se v rámci konzultací 

zaměřovali na odborné předměty.  

 

Ve školním roce 2019/2020 byla provedena revize a úprava školních vzdělávacích 

programů učebních oborů, na které se podílel tým pedagogů školy. Úpravou došlo k 

navýšení hodin u odborných předmětů tak, aby se žáci mohli mnohem lépe připravit 

na jednotné závěrečné zkoušky. Platnost upravených ŠVP je od 1. 9. 2020. 

 

Škola měla taktéž v plánu upravit ŠVP maturitních oborů, avšak vzhledem k 

probíhající úpravě RVP a modelu maturitní zkoušky bude tato úprava provedena v 

průběhu školního roku 2020/2021.  

 

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 

 

 

- smluvní pracoviště soukromých firem: 

Obor:    smluvní firmy   

Strojírenství     10 

Puškařství     10 

Rytectví      2 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1.Pracovníci školy ve školním roce 2019/2020 

 k datu 31. 12. 2019 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Pedagogičtí 

pracovníci: 
39 36,8310 

Učitelé 19 17,0514 

Vychovatelé 6 6 

učitelé OV 14 13,7796 

Nepedagogičtí 

pracovníci 
22 20,1105 

CELKEM 61 56,9415 

(statistiky UIV- P1-04, 1. – 3. čtvrtletí 2019)  

3.2.Vedení školy ve školním roce 2019/2020 

 k datu 31. 12. 2019 

 Počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

Vyučovací 

povinnost 

Ředitel školy 1 1 4 

Zástupci ředitele: 2   

teoretické vyučování 1 1 10 

odborný výcvik 1 1 6 

3.3.Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

 k datu 31. 12. 2019 

Fyzický počet 22 

 přepočtené úvazky (zaokrouhleně) 

Všichni pracovníci: 20,1105 

THP 8,9999 

provozní pracovníci 5,8918 

obch. prov. pracovníci 3,1667 

ostatní zaměstnanci 2,0521 
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3.4.Pracovní zařazení nepedagogických pracovníků (2019-2020) 

 k datu 30. 9. 2019 

 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 3,375 

správa budov 2 2 

recepční 1 1 

odborný referent 1 1,125 

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 2019/2020. 

 

Denní studium 

Vyučované obory ve školním 

roce 2019/2020 
Kód oboru 

Počet 

přihlášen. 

Přijatí 

k 31.8.2019 
Odvolání 

Mechanik seřizovač 23-45-L/01 22 22 0 

Technik puškař 23-69-L/01 65 57 0 

Uměleckořemeslné zpracování 

kovů – práce rytecké 
82-51-L/01 9 9 0 

Obráběč kovů 23-56-H/01 19 19 0 

Puškař 23-69-H/01 57 57 0 
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Dálkové studium 

Vyučované obory ve školním 

roce 2019/2020 
Kód oboru 

Počet 

přihlášených 

Přijatí 

k 31.8.2019 
Odvolání 

Nástrojař – zaměření na rytecké 

práce 
23-52-H/01 11 10 0 

Puškař 23-69-H/01 36 33 0 

Prodavač 66-51-H/01 5 4 0 

 

V průběhu školního roku 2019/2020 probíhala přijímací řízení pro následný školní rok 

2020/2021. 

 

Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2020/2021. 

 

Denní studium 

Kód oboru Název oboru 
Délka 

studia 

Počet 

přihlášených 

Přijatí k 

31. 5. 

2020 

Přijatí k 

31. 8. 

2020 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 4 11 11 3 

23-69-L/01 Technik puškař 4 72 71 46 

82-51-L/01 
Uměleckořemeslné 

zpracování kovů 
4 17 16 10 

23-56-H/01 Obráběč kovů 3 12 12 10 

23-69-H/01 Puškař 3 59 54 23 

23-52-H/01 Nástrojař 3 0 0 0 

 CELKEM  171 164 92 

Rok 

2019/20 
CELKEM  172 150 97 

Dálkové studium 

Kód oboru Název oboru 
Počet 

tříd 

Počet 

přihlášených 

Přijatí k 

31. 5. 

2020 

Přijatí k 

31. 8. 

2020 

23-69-H/01 Puškař 1,46 40 27 13 

66-51-H/01 Prodavač 0,39 13 6 7 

23-52-H/01 Nástrojař 0,15 5 0 5 

 CELKEM 2 58 33 25 

Rok 

2019/20 
CELKEM 2 47   

(statistiky UIV) 
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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. 

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění SARS-COV-2 byl 

termín konání testů jednotné přijímací zkoušky stanoven na 8. června 2020 pro 

čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií). Dále na základě § 6 zákona č. 

135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a 

k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se 

jednotná přijímací zkouška konala ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom 

termínu.  

4.1.Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s platnou legislativou byla Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 

2020/2021 zveřejněna do konce ledna 2020 na webových stránkách školy. 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 - z hodnocení se pokaždé odečítá 10 bodů,  

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

studiu. 
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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 - z hodnocení se pokaždé odečítá 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 

• průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku 

2. Zájem o obor 

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

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

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

studiu. 

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. 
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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 zk. 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 dochází k 

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. 

 

Ve školním roce 2019/2020 se rozdílové přijímací zkoušky z důvodu uzavření 

škol a nepříznivého vývoje pandemie SARS-COV-2 rozhodnutím ředitele školy 

nekonaly. 
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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 2019/2020 – II. pololetí 

 

Počet 

žáků 

k  30 . 9. 

2019 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Průměrná 

známka 

Zanechalo 

studia, 

jiné, 

odloženy 

ZZ 

Denní studium 

SŠ-COPT 

Uherský 

Brod 297 

16 266 7 2,298 

8 

obory s MZ 13 177 6 2,258 

obory s VL 3 65 1 2,401 

Dálkové studium 

obory s VL 45 20 25 0 1,63 1 + 3 

 

Výsledky vzdělávání, kterých dosáhli žáci za 2. pololetí školního roku, byly značně 

ovlivněny uzavřením škol. Při přechodu na distanční výuku se někteří žáci nemohli 

do výuky zapojit z důvodu špatného vybavení IT a připojení k internetu. Žáci byli 

následně hodnoceni v souladu s Vyhláškou 211/2020, která vstoupila v platnost 27. 

dubna 2020. I přes hodnocení žáků v souladu s touto vyhláškou neprospělo celkem 

7 žáků.  

 

V průběhu distanční výuky část žáků taktéž využila zapojení se do projektu Šablony. 

Jednalo se zejména o žáky z maturitních tříd, kteří se pomocí on-line výuky 

připravovali na maturitní zkoušky.  

 

Stejně jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 2019/2020 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., Uherský 

Brod; 

 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. 
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5.2.Absence žáků za školní rok 2019/2020 – II. pololetí (denní studium) 

Třída 

Absence 

Celkem 
Omluvená Neomluvená 

celková průměr celková průměr 

SŠ-COPT Uherský 

Brod 
6430 6414 19,024 16 0,0550 

obory s MZ 4368 4362 21,101 6 0,0290 

obory s VL 2062 2052 25,146 10 0,1220 

 

 

Uzavření škol se taktéž promítlo do celkové absence. Průměrný počet hodin 

omluvené absence na žáka činil 19,024 hodin a průměrný počet neomluvené 

absence na žáka činil 0,0550. Nejčastějším důvodem absence byla nemoc či 

návštěva lékaře. U neomluvené absence bylo nejčastější příčinou opakované 

záspání či nedodání omluvenky do tří dnů. Srovnání prospěchu a absence je 

vzhledem k uzavření škol nerelevantní.  

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 

62 6 38 19 0 

obory s MZ 37 1 24 11 1 

obory s VL 25 5 21 0 0 

 

Před komisi předstoupilo celkem 62 žáků, kteří úspěšně ukončili 3. ročník učebních 

oborů nebo 4. ročník maturitních oborů, a to v souladu s Pravidly pro ukončování 

vzdělávání ve středních školách MŠMT. U maturitních oborů se ve školním roce 

2019/2020 projevila jako nejtěžší zkouška z matematiky a českého jazyka a literatury. 

Naopak nejlepší úspěšnosti dosáhli žáci v anglickém jazyce u všech dílčích zkoušek. 

Nabízí se otázka, do jaké míry  výsledky žáků u maturitní zkoušky ovlivnily uzavření 

školy a neúčast na prezenční výuce, kdy by si žáci mohli každý den konzultovat 

potřebné učivo s daným vyučujícím. 

 

Velmi pozitivně naše škola hodnotí vysokou uplatnitelnost našich absolventů na trhu 

práce. Část žáků nachází své zaměstnání u našeho partnera České zbrojovky a.s., 
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Uherský Brod. 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 téměř zanedbatelné. 

 

Závěrečné zkoušky L0+H 

Dne 6. 5. 2020 vydalo MŠMT dokument “ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UKONČOVÁNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020” v souvislosti s epidemií Covid-19 a uzavřením SŠ, kde 

bylo doslova uvedeno. 

 

“Organizace závěrečných zk. žáků zařazených do pokusného ověřování L0 a H: 

Pravidla pokusného ověřování jsou pro letošní rok upravena: 

 Ve školním roce 2019/2020 mohou konat závěrečnou zkoušku žáci 3. ročníků 

zařazení do pokusného ověřování, kteří úspěšně ukončí 3. ročník do 31. srpna 

2020. Na hodnocení žáků, jelikož se jedná o konání zkoušky podle pokusného 

ověřování, se nevztahuje pravidlo o tom, že nemohou být hodnocení 

„neprospěl“ nebo „nehodnocen“ a jsou hodnoceni jako běžný (nikoliv poslední) 

ročník střední školy (v souladu s § 1 a 2 vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020); § 3 

vyhlášky č. 211/2020 Sb. se na tyto žáky nevztahuje. 

 Termín závěrečné zkoušky bude v měsíci září 2020. Po ukončení 

závěrečné zkoušky se žákům, kteří úspěšně složili závěrečnou zkoušku, 

vydá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Průběh závěrečné 

zkoušky je jinak v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 47/2005 Sb., o 

ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o 

ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších 

předpisů.” 

 

Z výše uvedených důvodů ve školním roce 2019/2020 závěrečné zkoušky žáků 

zařazených do pokusného ověřování L0 a H neproběhly a byly přesunuty až do 

nového školního roku 2020/2021. 

5.4.Hodnocení výsledků výchovného působení 

Pochvala Počet žáků Nejčastější důvody 

Ředitele školy 17 výborné výsledky ve studiu a 

reprezentace školy v různých 

soutěžích 

Třídního učitele 6 příkladné plnění úkolů, dobrý 

prospěch 

Učitele OV 4 reprezentace školy v různých 

soutěžích 



   
 

 

17 
 

Napomenutí a důtky  

Důtka Počet žáků Nejčastější důvody 

Ředitele školy 5 porušování školního řádu 

v souvislosti s vysokou 

neomluvenou absencí, nevhodným 

chováním k vyučujícím, neplněním 

úkolů ve škole  

Třídního učitele 11 porušování školního řádu: 

neomluvená absence, nevhodné 

chování ve vyučování a 

nezodpovědný přístup ke školním 

povinnostem 

Učitele OV 3 porušování školního řádu: 

neomluvená absence, nevhodné 

chování 

 

Snížený stupeň z chování  

Stupeň Počet žáků Nejčastější důvody 

2. 4 

závažné porušování školního řádu a 

velké množství neomluvených 

hodin 

3. 6 

závažné porušování řádu Domova 

mládeže, hrubé porušení školního 

řádu vůči zaměstnancům školy 

 

Podmínečné vyloučení  

 Počet žáků Nejčastější důvody 

 

7 

závažné porušování řádu Domova 

mládeže, hrubé porušení školního 

řádu vůči zaměstnancům školy 

 

Výchovná opatření a počty snížení stupně z chování jsou srovnatelné 

s předcházejícími školními roky a nevybočují z ustálených průměrů. Nejčastěji jsou 

ukládána za neomluvené hodiny. 

 

Údaje o integrovaných žácích 

Ve školním roce 2019/2020 studovalo ve škole celkem 37 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. 
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Maturitní obory (4leté)  

Druh postižení  Ročník Počet žáků Poznámka 

Sluchové postižení   1   

Zrakové postižení   0   

S vadami řeči   0   

Tělesné postižení   0   

S kombinací postižení   0   

Se speciálním vzdělávacími problémy  1 - 4 26   

  

      

Učební obory (3leté) 

Druh postižení Ročník Počet žáků Poznámka 

Sluchové postižení  0  

Zrakové postižení  0  

S vadami řeči  0  

Tělesné postižení  0  

Poruchy PAS (autismus)  0  

S kombinací postižení  0  

Se speciálním vzdělávacími problémy  10  

 

 

6. Prevence rizikového chování 

Minimální preventivní program školy 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 stabilně slouží  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 2019/2020 jsme řešili záškoláctví a hrubé porušení školního řádu. 

Při řešení těchto problémů se angažovalo vedení školy a školní metodik prevence. 

  

Škola spolupracuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském 

Hradišti, Policií České republiky, Úřadem práce v Uherském Hradišti a ve spolupráci 

se spolkem Madio pořádá adaptační kurzy pro třídní učitele a žáky prvních ročníků, 

které výrazně akcelerují vytváření sociálního postavení žáků v kolektivu třídy. 

Adaptační pobyt žáků probíhá s cílem nejen se seznámit navzájem, ale hlavně 
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nastartovat dobré klima v rámci třídy a přenést jej pak do školního prostředí. Ve 

školním roce 2019/2020 proběhl tento kurz pro žáky maturitních a učebních oborů 

v měsíci září.  

 

Dobrá výchovná spolupráce spočívá především v každodenní komunikaci se žáky 

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

škole, v rodině, v domově mládeže. 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. Další možností podání pomocné ruky rodičům či žákům jsou individuální 

návštěvy, zpětná vazba pomocí telefonu či e-mailu. Ve školním roce 2019/2020 bylo 

vše komplikováno epidemiologickou situací spojenou s Covid-19 a uzavřením škol. I 

přes tato omezení se nám dařilo udržovat komunikaci se žáky. 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

Ve školním roce 2019/2020 se pedeagogičtí pracovníci teoretické výuky zúčastnili 

níže uvedených DVPP: 
 

DVPP Instituce 

Pedagogičtí pracovníci v teoretickém vyučování 

Konzultační seminář pro management škol NIDV Zlín 

Základní školní lyžování 
Sportovní kurzy cz, s. r. o. 

Opava 

Jak komunikovat s rodiči Mg. Blechová 

Plná škola – marketing pro SŠ 
Než zazvoní, akreditováno 

MŠMT 

Klima školy NPI ČR 

Alternativní formy práce s třídou Descartes 

Aktivace žáka v hodinách s využitím ICT (webinář) SYPO a NPI 

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav 

algebraických výrazů (webinář) 
SYPO a NPI 

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky 

(webinář) 
SYPO a NPI 

Jak na digitální stopu (webinář) SYPO a NPI 

Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné 

knihy - webinář) 
SYPO a NPI 

Zpracování dat s využitím kontigenční tabulky – aneb 

jak získat z dat co nejvíc (webinář) 
SYPO a NPI 
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Mapové vizualizace ve výuce (webinář) SYPO a NPI 

Matematická gramotnost - stačí rychlé počítání, znalost 

pouček a splněné osnovy? (webinář) 
SYPO a NPI 

Co se chystá v revizích informatiky a ICT v rámcových 

vzdělávacích programech (webinář) 
SYPO a NPI 

Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé 

generace (webinář) 
SYPO a NPI 

Využití otevřených dat ve výuce (webinář) SYPO a NPI 

Zpětná vazba pomocí ICT (webinář) SYPO a NPI 

Řešení školní šikany a kyberšikany II. NIDV Brno 

Financování regionálního školství (webinář) NIDV Zlín 

Studium zadavatelů k nové maturitě PRO ŽÁKY S PUP 

MZ (e-learning) 
CISKOM 

Studium zadavatelů k nové maturitě (e-learning) CISKOM 

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře CISKOM 

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. 

Výroba uměleckých předmětů Daniel Trobač 

Vinutí a výroba pružin PEMIX s.r.o. 

Kontrola a měření - výstupní kontrola Česká Zbrojovka a.s. 

 

Účast na DVPP byla značnou měrou ovlivněna nastálou situací před uzavřením škol 

a následného lockdownu, kvůli kterému byla zrušena celá řada prezenčních školení. 

Na druhou stranu se pedagogové zapojili do on-line školení, viz tabulka. 

 

Pedagogický sbor teoretické výuky a vybraní učitelé odborného výcviku se v měsíci 

srpen zúčastnili školení s názvem Šikana na střední škole, kterou vedla lektorka 

agentury Madio, z. s. 

 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Ocenění  „Škola doporučená zaměstnavateli 2019” 

V únoru 2020 byly slavnostně vyhlášeny výsledky šestého ročníku soutěže „Škola 

doporučená zaměstnavateli 2019“ ve Zlínském kraji. Naše škola se dostala opět do 

první desítky nejlépe hodnocených SŠ. Soutěž vyhlašuje Klub zaměstnavatelů. V 

roce 2019 se na hodnocení podílelo 532 firem z celé České republiky. 
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Propagace školy 

Přehlídky SŠ a prezentační akce  2019/2020 

Datum Město Město 

4.9.2019 Festival vědy  Praha 

5.9.2019 Prezentace Zlínského kraje na 

velvyslanectví ČR 

Maďarsko - Budapešť  

3.10.2019 Prezentační výstava SŠ, učilišť a firem Jindřichův Hradec 

2.-3.10.2019 Veletrh vzdělání a SŠ Hodonín 

15.10.2019 Přehlídka SŠ a pracovního uplatnění  Holešov 

17.10.2019 Přehlídka SŠ DIDAKTA  Třebíč 

24.-25.10.2019 Burza práce a přehlídka SŠ Vsetín 

25.10.2019 Den otevřených dveří Dílny SŠ-COPT 

31.10.-1.11.2019 Veletrh práce a vzdělávání Zlín 

5.-6.11.2019 Burza práce a přehlídka SŠ Uherské Hradiště 

5.-6.11.2019 Mladý tvorca Nitra 

7.-8.11.2019 Vzdělání a řemeslo  České Budějovice 

12.11.2019 Veletrh práce a vzdělání Kroměříž 

14.11.2019 Festival vzdělání 2019 Žďár nad Sázavou 

15.11.2019 Technický jarmark CZUB 

22.-23.11.2019 Festival vzdělání a XXV. veletrh SŠ  Brno 

29.-30.11.2019 Den otevřených dveří Dílny SŠ-COPT 

6.12.2019 Vánoční jarmark  Luhačovice 

5.2.2020 Den otevřených dveří Dílny SŠ-COPT  

 

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 Na Výsluní Uherský Brod, ZŠ Nivnice, ZŠ Dolní 

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

 

Exkurze pro žáky ZŠ 

Žáci 9. ročníků ZŠ Bojkovice a ZŠ Šumice měli prezentaci provedenou formou exurze 

po dílnách odborného výcviku s ukázkou rozborky a sborky spojenou s prohlídkou 

provozu “pažbárny” České zbrojovky a.s. 

 

Prezentace v hodinách žáků 9. tříd ZŠ 

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

hodinách Volby povolání,  jsme využili této možnosti v ZŠ Mariánské nám. Uh. Brod, 

ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod, ZŠ Velký Ořechov a ZŠ Ostrožská  Nová Ves. 
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Sdílení dílen 

Od října do konce února probíhal projekt dlouhodobé spolupráce se ZŠ  z 

Uherskobrodska zaměřený na práci v dílnách. Přes 650 žáků ze šesti ZŠ si 

vyzkoušelo ruční práci při výrobě dřevěné vařečky, kleští na obracení masa, 

drátěného hlavolamu nebo kovové kostky, 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.  

 

Happening na podporu ČNRDD - I Ty můžeš zachránit život 

Happening na podporu ČNRDD navazoval na předchozí spolupráci Ing. Hany 

Kubišové, Ph.D. a paní Zdenky Wasserbauerové v osvětě a náboru nových členů do 

ČNRDD. Happening, jehož hlavním organizátorem za školu byla výše uvedená 

pedagožka,  byl připravován ve spolupráci s Českou zbrojovkou a. s., Uherský Brod 

(propagace), městem Uherský Brod (zajištění prostor a technického vybavení) a 

Nadačním fondem Naděje 500 ml (spoluorganizátor) a řadou firem, které se podílely 

jako sponzoři happeningu. Cílem bylo získat 100+1 nových dárců do Českého 

národního registru dárců dřeně a současně provést mezi žáky středních škol z 

Uherského Brodu a ze Zlína osvětu týkající se tohoto zákeřného onemocnění. 

Dopolední blok byl věnován právě osvětě mezi žáky a odpolední blok byl zaměřen 

na nábor nových členů i z řad obyvatel. Do registru se během jednoho dne zapsalo 

úžasných 124 nových dárců, což znamená, že právě jeden z nově zapsaných bude 

dárcem a pomůže tak zachránit život.  

 

Výstava prací žáků UŘZK 

Od 18. září 2019 byla po dobu jednoho měsíce ve foyer Domu kultury v Uherském 

Brodě instalovaná  výstava, která prezentovala práce žáků denního studia, dálkového 

studia a absolventů ryteckých oborů Uměleckořemeslné zpracování kovů - Práce 

rytecké a Nástrojař - Rytec kovů. 

 

Czech Made Western 

Práce dvou žáků UŘZK a jejich učitele OV se staly součástí výstavy Fenomén 

Divokého západu v srdci Evropy Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 

 

Srpnová škola poznání 

3. ročník příměstského tábora Srpnová škola poznání 10. - 14. 8. 2020 se zaměřením 

na polytechnické vzdělání (rukodělná výroba v dílnách, programování ve 3D 

programech, práce s 3D skenerem), sport a střelbu byl věnován žákům druhého 

stupně ZŠ. Opět se nám počet účastníků navýšil.  

Střelecké soutěže 

Brodská střelecká liga pro ZŠ 

Soutěž  pro  žáky  druhého  stupně  ZŠ  z nejbližšího  okolí  Uherského  Brodu  

proběhla 5. 2. 2020 ve sportovní hale. 22 střelců a střelkyň v sedmi družstvech ze 
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čtyř ZŠ soutěžilo ve střelbě ze vzduchovky vleže a vestoje. Sponzorem akce se stalo 

město Uherský Brod. 

 

Brodská liga SŠ 

5. 2. 2020 celkem 28 střelců či střelkyň v 9 družstvech ze čtyř brodských středních 

škol soutěžilo ve střelbě ze vzduchovky vestoje a vleže, sponzorem akce se stalo 

město Uherský Brod. 

 

Odborná činnost: 

Název soutěže, 

akce/pořadatel 

Počet 

žáků 

Termín Zajišťoval 

To nejkrásnější z Anglie 24 
30. 9. - 5. 10. 

2019 

Mgr. Jana Cohlová, MBA 

Ing. Hana Kubišová, Ph.D. 

BC. Martin Bartek 

Exkurze na IWA Norimberk 40 
5. 3. - 6. 3. 

2020 
Ing. Hana Kubišová, Ph.D. 

 

To nejkrásnější z Anglie 

Ve školním roce se žáci SŠ-COPT Uherský Brod zúčastnili exkurze do Anglie. Pro 

žáky byl připravený program s názvem “To nejkrásnější z Anglie”, kdy měli žáci 

možnost poznat krásy nejen anglického venkova, ale taktéž města Oxford, Stratfort-

upon-Avon, Bristol či Londýn. Kromě nejznámějších památek žáci navštívili taktéž 

automobilku Jaguár, kde si mohli projít výrobní provozy a vyslechnout si komentář k 

jednotlivým fázím výroby. Kromě kulturního zážitku si žáci mohli procvičit anglický 

jazyk, neboť byli ubytováni v hostitelských rodinách, a měli možnost srovnat životní 

styl hostitelské rodiny s životním stylem v České republice.  

 

Exkurze IWA Norimberk 2020 

Ve školním roce 2019/2020 byla pro žáky ve spolupráci s Českou zbrojovkou a. s. 

Uherský Brod připravena dvoudenní exkurze na mezinárodní výstavu IWA Norimberk 

2020. Žáci dostali jako sponzorský dar kapesné (40 €), dopravu a tričko. Škola pro 

žáky připravila dvoudenní program, který obsahoval následující aktivity: 

 1. den – prohlídka Prahy - exkluzivní prohlídka Kanceláře prezidenta republiky, 

prohlídka Pražského hradu (okruh I) a Královská cesta; 

 2. den – exkurze na mezinárodní výstavě IWA Norimberk. 

 

S ohledem na nepříznivý vývoj pandemie SARS-COV-2 byla exkurze vedením školy 

zrušena. Věříme, že se v případě příznivějšího vývoje žáci zúčastní v následujícím 

školním roce 2020/2021. 
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Sportovní soutěže:  

Název soutěže nebo 

přehlídky / kategorie 

Datum Nejvyšší 

dosažená 

úroveň 

Umístění Počet 

žáků 

Rozborka – sborka na čas 17. 12. 2019 
Střelecký 
kroužek 

 26 

Lyžařský kurz 
13. 1. – 

17. 1. 2020 
výuka - 49 

Brodská liga 5. 2. 2020 oblast 1.+2. 6 

Turnaj tříd ve florbale 18. 1. 2020 celoškolní TP4  

Utkání ve florbale 25. 2. 2020 okresní 1.místo 12 

Turnaj žáků v páce 12. 2019 celoškolní Bobok T. 320 

Střelba tříd  ze vzduchovky 12. 2019 celoškolní 
Chaloupka 

B. 
320 

 

Další činnost školy: 

Oblast kultury, výchovy, prevence rizikového chování 

Datum Akce Počet 

účastníků 

9.–12.9. 2019 Adaptační kurz – RS Dopravák, Buchlovice 82 

13.-17.1.2020 Lyžařský kurz – Bílá, Beskydy 49 

27.1.2020 Celorepublikový projekt „450 ml naděje“  

- prvodárci krve, nemocnice Uherské Hradiště 

14 

 

Střelecký kroužek  

Škola pro naše žáky organizuje 1x týdně střelecký kroužek, který trénuje ve střelnici 

domova mládeže. Tři učitelé odborného výcviku a jeden vychovatel DM mají asi 30 

zájemců. Ti byli rozděleni do 4 střeleckých  skupin. Střílí se z větrovek 200S. V 

průběhu roku chodí střelci dle možností trénovat také na střelnici Maršov, kde probíhá 

ostrá střelba. Kroužek je finančně podporovaný Českou střeleckou nadací. 

 

I Ty můžeš zachránit život 

Škola byla 20. září 2019 hlavním pořadatelem celodenního happeningu 100+1 

nových dárců s doprovodným programem na Masarykově náměstí  zaměřeným na 

podporu registru dárců kostní dřeně. Předsevzetí bylo splněno, za spoluúčasti škol z 

okolí i široké veřejnosti se zapsalo 124 nových dárců – viz výše. 

 

Oblast prevence rizikového chování (akce) 

Pro žáky prvních ročníků maturitních i  nematuritních tříd byl realizován adaptační 

pobyt na Smraďavce, dále lyžařský výcvik 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. Velký důraz je kladen mimo jiné na 

využívání podmínek a prostor DM ke studiu i na širokou nabídku zájmové a sportovní 

činnosti. Celková kapacita DM je 128 lůžek, ve školním roce 2019/2020 bylo (dle 

Výkazu o školském ubytovacím zařízení Z 19-01) ke dni 31. 10. 2019 v DM ubytováno 

126 žáků (117 chlapců a 9 děvčat) - vzhledem k narůstajícímu zájmu o ubytování 

pouze ze SŠ-COPT. Žáci jsou ubytovaní ve dvou a třílůžkových pokojích 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. V celé budově je možnost připojení k internetu, 

který je v dnešní době důležitou součástí života žáků. V Domově mládeže mají žáci i 

zaměstnanci možnost stravovat se, ale z důvodu dlouhodobé absence druhé 

kuchařky jsou dočasně nabízeny pouze snídaně a večeře. Každý měsíc se schází 

zástupci jednotlivých výchovných skupin s vychovateli a vedoucí školní jídelny, aby 

se mohli vyjádřit ke stravování, a svými připomínkami přispívají ke tvorbě jídelního 

lístku. Ubytovaným je k dispozici i kuchyňský koutek s vařičem, ledničkou, 

mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí. 

 

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. V 

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

tenisu a elektronických šipkách. Velmi oblíbená nejen mezi našimi žáky je laserová 

střelnice, kde si zájemci mohou zastřílet i ze vzduchových zbraní. Nabídka je pestrá, 

ale ne vždy je zájem o sportovní aktivity takový, jaký bychom si přáli. Každý rok 

organizujeme velmi oblíbené společenské večírky, o které je vždy mezi žáky velký 

zájem, protože se mohou na jejich přípravě i realizování aktivně podílet. Vzhledem k 

situaci, která v souvislosti s pandemií Covid-19 nastala, byli žáci z větší části o tyto 

aktivity ochuzeni - zejména  květnové loučení u táboráku s maturanty a žáky 3. 

ročníku učňovských oborů nám hodně chybělo. 

 

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. 

Každoročně je mezi ubytovanými žáky zájem o doučování z českého jazyka a 

literatury, které je díky osobitému přístupu pana vychovatele (původně učitele ČJ) na 

velmi dobré odborné úrovni. Pro žáky se špatným prospěchem jsme vytvořili 

podmínky pro samostudium pod dohledem vychovatele, kde jim se zvládnutím učiva 
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vychovatelé pomáhají. Zde se ale bohužel setkáváme s nepochopením některých 

rodičů, kteří z různých důvodů své děti z těchto aktivit omlouvají, a tím vychovatelům 

znemožňují dohlížet na přípravu do vyučování. 

 

V rámci vedlejší činnosti nabízíme o víkendech a prázdninách ubytování pro 

veřejnost. Mnoho let k nám pravidelně začátkem prázdnin jezdí děti ze Střediska 

volného času Korunka z Ostravy - Mariánských Hor, různé turistické a cyklistické 

skupiny, část prázdnin u nás strávily i mladé volejbalistky z Dukly Liberec a 

házenkářky z Hodonína.  

 

 

9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnilo monitorování průběhu společné části 

maturitiních zkoušek  se zaměřením na dodržování předpisů v průběhu konání 

didaktických testů. V průběhu konání zkoušek nebyla inspekcí zjištěna žádná 

porušení předpisů. 

 

10. Základní údaje o hospodaření SŠ-COPT Uherský Brod  

10.1.Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2019 

v Kč 

neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

platy  20 313 905,00 22 280 637,00 

ostatní osobní náklady  200 000,00 146 969,00 

ONIV přímé 7 608 668,00 8 295 249,00 

ONIV provozní 4 191 000,00 4 403 000,00 

NIV ostatní 0,00 1 586 584,00 

Celkem 32 313 573,00 36 712 439,00 

 

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: 0,00 0,00 
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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. 

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, UZ 

33076 – RP “Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků …", UZ 33077 – RP “Podpora financování ZŠ a SŠ …".  

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). 

 

Mimorozpočtové zdroje:  

- Finanční dary přijaté od České zbrojovky a.s., Uh. Brod - dary byly použity na 

úhradu cestovních nákladů žáků a zaměstnanců na mezinárodní veletrh IWA 

Norimberk. 

- Dotace od úřadu práce na podporu zaměstnanosti. 

- Nadační příspěvek od České střelecké nadace na založení a činnost 

střeleckého kroužku a na financování organizace a materiálového zajištění 

soutěže “Střelecká liga středních škol”. 

- Peněžní dar a neinvestiční dotace od města Uherský Brod na pořízení cen a 

organizaci soutěže Střelecká liga. 

- Peněžní dar od Slováckých strojíren a.s. na výrobu replik středověkých 

kalichů. 

10.2.Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření  

V roce 2019 dosáhla organizace kladného výsledku hospodaření jak v hlavní, tak i 

v doplňkové činnosti. 

hospodaření 2018 2019 Rozdíl 

hlavní činnost 5 700,00 Kč 2 000,00 Kč -3 700,00 Kč 

doplňková činnost 48 057,71 Kč 28 598,55 Kč -19 459,16 Kč 

celkem:    53 757,71 Kč 30 598,55 Kč -23 159,16 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. 
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Limit stavu pracovníků k 31. 12. 2019 činil 54,90 pracovníků, skutečnost činila 

54,8894 přepočteného stavu pracovníků. Fyzický stav pracovníků k  31. 12. 2019 

sestával z 61 pracovníků. 

Průměrná mzda na jednoho zaměstnance k 31. 12. 2019 činila 33 031,00 Kč. 

Průměrná mzda vzrostla oproti roku 2018 o 3 955,00 Kč. Fluktuace za rok 2019 činila 

6,557 %, zaznamenala tedy pokles o 0,1 % oproti roku 2018. Procento nemocnosti v 

roce 2019 činilo 4,17 %, (z celkového fyzického počtu zaměstnaných bylo 18 osob 

nemocných). 

 

 

11. Zapojení SŠ-COPT Uherský Brod do rozvojových a 

mezinárodních programů 

Ve školním roce 2019/2020 se v termínu 23. 1. 2020 až 25. 1. 2020 zástupci školy 

Ing. Hana Kubišová, Ph.D., Bc. Martin Bártek a Ing. Tomáš Stozsek, personální a 

správní ředitel České zbrojovky a. s., Uherský Brod, zúčastnili Dne otevřených dveří 

partnerské školy EUREGIO HTBLV Ferlach. 

 

První den si zástupci školy a České zbrojovky, a. s. Uherský Brod prohlédli 

partnerskou školu a zahájili jednání o přípravě projektu se zaměřením na výměnné 

pobyty pro žáky puškařských a ryteckých oborů. Následující den se uskutečnila 

exkurze ve státní zkušebně ve Ferlachu a rodinné firmě Fanzoj. V odpoledních 

hodinách se zástupci obou institucí domluvili na náplni výměnných pobytů a 

současně bylo dojednáno, že se bude jednat o partnerskou spolupráci, do které se 

zapojí střední škola z Anglie. Z uvedeného důvodu jsme hodnotili jednání ve Ferlachu 

jako velmi úspěšná, avšak veškerá snaha byla zmařená epidemií SARS-COV-2, 

neboť obě strany se za současného vývoje shodly, že žádost o projekt budou podávat 

v následujícím školním roce. Pevně věříme, že epidemiologická situace nám ve 

školním roce 202/2021 umožní navázat na předcházející úspěšnou spolupráci, která 

bude velkým přínosem pro žáky obou škol. 

 

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) 
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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 

26. 10. 2019 - Povrchové rytiny: kurz pro začátečníky, kteří se chtějí naučit rytí do 

kovu, používat a brousit nástroje. 

5. 10. 2019 - Rytí přes podložku: pokračovací kurz výroby razidla pro uzavřenou 

skupinu. 

 

Rekvalifikační program KVASAR 

Podíleli jsme se na přípravě modulového rekvalifikačního programu Brusič 

nožířských výrobků oboru 23-013-E ve spolupráci s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí a Národním pedagogickým institutem ČR. 

 

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. 

 

 

13. Předložené a školou realizované projekty financované z 

cizích zdrojů 

Ve školním roce 2019/2020 probíhal projekt ŠABLONY - SŠ-COPT UHERSKÝ 

BROD II. 

13.1.Projekt: „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 se začaly realizovat od 1. 9. 2019, ale díky uzavření SŠ od března 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění Covid-19 se 

nepodařilo dokončit všechny naplánované aktivity a úkoly se přesouvají do dalšího 

školního roku 2020/2021. Uvažujeme také o možnosti prodloužení termínu ukončení 

tohoto projektu, která nám byla v souvislosti s řadou omezení nabídnuta. 
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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) 

- 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 SŠ-COPT Uherský 

Brod. 

  

Vedení respektuje pravomoci odborových organizací vyplývající 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. K 1 9. 2019 byla dojednána a podepsána nová 

kolektivní smlouva na dvouleté období. 

 

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.  
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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 exkurzí 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 Česká zbrojovka a.s., Uherský 

Brod 

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, DEPROX s.r.o. 

Uherský Brod, MONIFORM Lhotka, AKC- Prodiction Vizovice, ZÁLESÍ a.s. 

Luhačovice 

 

d) Část odborného výcviku absolvují naši žáci u strategického partnera SŠ-COPT 

Uherský Brod, a to na technologických pracovištích České zbrojovky a.s., Uherský 

Brod. 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 úměrně krátí. 

 

Ve školním roce 2019/2020 absolvovali naši žáci odborný výcvik na technologických 

pracovištích ČZ. Oproti loňskému roku byla účast žáků na pracovištích ČZ omezena 

kvůli vládním opatřením v rámci nákazy virem Covid-19. Žáci byli na pracovištích ČZ 

pouze 6 měsíců. Přesto odpracovali za tuto krátkou dobu 8992 hodin a byly jim 

vyplaceny odměny v celkové vyši 449 590 kč.  
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15. Závěr výroční zprávy 

Na zpracování Výroční zprávy o činnosti Střední školy - Centra odborné přípravy 

technické Uherský Brod ve školním roce 2019/2020 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. 2020  

Datum projednání s prac. školy: 15. 10. 2020 

Datum projednání a schválení ve Školské radě: 15. 10. 2020  

 

 

 

 

………………..………………………….……. 

          Ing. Ladislav Kryštof 

                 ředitel školy 
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16.  Přílohy 

 (přílohy jsou spustitelné v elektronické verzi výroční zprávy) 

 

1) Ani o prázdninách nezahálíme. Pořádali jsme Srpnovou školu 

poznání - prázdninový příměstský tábor pro žáky ZŠ 

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

2) Škola byla spolupořadatelem happeningu “I Ty můžeš zachránit 

život aneb 100+1 nových dárců do ČNRDD”. Zaregistrovalo se 124 

nových dárců. 

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

         https://www.ub.cz/bz/bz1910w.pdf 
 

3) Studenti oborů UŘZK a Puškař - technik s mistrem OV D. Kranzem 

prezentovali školu na velvyslanectví ČR v Budapešti při setkání 

partnerských měst a prezentaci Zlínského kraje. 

                          https://www.ub.cz/bz/bz1910w.pdf 
 

4) Organizujeme rytecké kurzy pro dospělé začátečnické i pro 

pokročilé 

         https://www.ub.cz/bz/bz1911w.pdf 
 

5) Na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích jsme 

získali ocenění za nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce, 

Čestné uznání za propojení školské a podnikatelské sféry či druhé 

místo v soutěži O nejlepší prezentaci školy.  

                          https://www.ub.cz/bz/bz1912w.pdf 
 

6) Žáci sami nabídli, že budou o naší škole prezentovat ve svých 

domovských ZŠ.  

                          https://www.ub.cz/bz/bz2001w.pdf 
 

7) Žáci se zúčastnili sedmého ročníku Studentského fóra 2020, které 

pořádá město Uherský Brod                  

                          https://www.ub.cz/bz/bz2003w.pdf 
 

8) Pořádáme Brodskou střeleckou ligu pro ZŠ Uherskobrodska a SŠ 

našeho města  

                          https://www.ub.cz/bz/bz2003w.pdf 
 

9) Ve spolupráci s Českou zbrojovkou a.s. probíhá interní 

rekvalifikační kurz „Operátor CNC“, který je určený pro její stávající 

zaměstnance. 

  https://slovacky.denik.cz/ctenar-reporter/stripky-ze-ss-copt-

uhersky-brod-20191130.html 
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