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Úvod 
 

 

 

 

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín patří mezi školy, které nabízí svým absolventům 

perspektivní uplatnění na trhu práce a dobrou připravenost pro případné studium zejména na 

technických vysokých školách. Již mnoho let spolupracujeme s celou řadou sociálních partnerů, mezi 

které patří firmy z blízkého i vzdálenějšího okolí, základní, střední i vysoké školy a další instituce.  

Škola již po mnoho let rozšiřuje své zkušenosti s mezinárodními projekty, které jsou zaměřené na 

mobilitu žáků a konání praxe prostřednictvím stáží u zahraničních firem. Z posledně realizovaných 

mezinárodních projektů lze zmínit projekt ERASMUS + a TANDEM. 

V letošním školním roce se realizovala v rámci projektu IROP významná investiční akce s názvem 

Modernizace pracoviště praktického vzdělávání. Díky tomuto projektu mohla škola vybavit dvěma 

moderními obráběcími stroji a  šestnácti počítači nově vzniklou učebnu programování  CNC strojů, 

která se bude od následujícího školního roku využívat pro stejnojmennou výuku a volnočasové 

odpolední kroužky žáků. Dále byly školní dílny vybaveny bruskou na plocho, univerzální bruskou, 

ostřičkami nástrojů, schodolezem pro zvýšení bezbariérovosti  budovy dílen tělesně postižených žáků 

či návštěvníků a realizována úprava venkovního prostranství. Škola bude následně po dobu pěti let 

v rámci udržitelnosti projektu zajišťovat praxi a výuku žáků středních a základních škol. 

Letošní školní rok byl pro nás zároveň přelomový v tom, že se škole podařilo po mnoha letech otevřít 

celkově 16 tříd, což představuje čtyři třídy na každý ročník. Tímto jsme se fakticky přiblížili 

maximální kapacitní naplněnosti školy, která tímto představuje hospodárné využití vynaložených 

prostředků zřizovatele. Snahou všech zaměstnanců bude tento velmi příznivý stav udržet a být i nadále 

atraktivní volba pro uchazeče o nabízené odborné vzdělání, tak i pro zaměstnavatele našich 

absolventů. 

 

 

 

Miroslav Václavík 
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1 Základní údaje o škole 
 

  

Druh školy: Střední škola 

 

Název právnické osoby: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 

 

Identifikátor zařízení:    600 018 245 

Adresa:       Pod Strání 1776 

     755 15 Vsetín 

 

Právní forma:                         příspěvková organizace  

IČO:     00 843 407 

  

Zřizovatel školy:     Zlínský kraj 

         

Právní forma: kraj, IČO 70 891 320,  

 

Adresa     761 90 Zlín, tř. T. Bati 21  

 
Ředitel školy:     Ing. Miroslav Václavík 

      

Statutární zástupce ředitele:   Ing. Radovan Ondruš 

 

Datum zřízení (založení) školy:   1. září 1932 

 

Datum zařazení do sítě:    12. září 2001  

 

Jméno pracovníka pro informace:  Ing. Radovan Ondruš 

      

Kontakt na zařízení:     tel.: 571 428 910, fax: 571 428 912  

web: www.spssvsetin.cz,  e-mail: spss@spssvsetin.cz 

 

 

Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:  

  

 

1. Střední průmyslová škola strojnická   IZO:     000 843 407  kapacita: 600 žáků  

 

2. Domov mládeže    IZO:    102 868 034  kapacita: 110 lůžek 

 

3. Školní jídelna    IZO:    103 008 411  kapacita: 620 stravovaných 

 

Školská rada pracuje ve složení:  

                     

Předseda:       Mgr. Rostislav Juřička, za pedagogické pracovníky; 

Členové:         Mgr. Taťána Valentová- Nersesjan, za Zlínský kraj;  

Ing. Otta Grebeň, za Zlínský kraj; 

Ing. Ivan Zajíc, za zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky zletilé; 

     Eva Hazuchová, za zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky zletilé;

     Ing. Jiří Jelínek, za pedagogické pracovníky. 

 

Složení Školské rady do 31. 12. 2017: 

Předseda:       Ing. Vladislav Žamboch, za Zlínský kraj; 

Členové:         Mgr. Taťána Valentová- Nersesjan, za Zlínský kraj;  

Roman Horák, za zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky zletilé; 

     Ing. Jana Čechová, za pedagogické pracovníky;      

     Ing. Jiří Maczko, za pedagogické pracovníky. 

 

http://www.spssvsetin.cz/
mailto:spss@spssvsetin.cz
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1.1 Počty žáků a pedagogů ve školním roce 2017/2018 podle stavu k 30. 9. 2017 

 

 

Počet tříd Počet žáků 
Přepočtený počet 

pedagogických pracovníků. 

Počet žáků na přepočteného 

pedagogického pracovníka 

16 439 38 11,55  

 
Ve školním roce 2017/2018  zahájila škola svoji hlavní činnost s počtem 439 žáků, což je o 14 žáků více proti 

shodnému období předcházejícího roku.  

 

V prvním ročníku zahájilo denní studium celkem 111 žáků, z toho 90 žáků ve studijním oboru 23-41-M/01 

Strojírenství a 21 žáků ve studijním oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a 

řízení kvality ve strojírenství.  

 

Ve školním roce 2017/2018 se tedy ve dvou čtyřletých studijních oborech v rámci denního studia v 16 třídách 

připravovalo ve sledovaném období celkem 439 žáků, z toho v oboru 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením 

na výpočetní techniku 358 žáků a v oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii 

a řízení kvality 81 žáků.  

 

Počet nově přijatých žáků byl proti roku předcházejícímu téměř shodný, což je pro školu opět velmi pozitivní 

informace.  

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo vzdělávání zahájeno v 16 třídách denního studia. Ukazatel Přepočtený počet 

pedagogických pracovníků vzrostl ve sledovaném období na hodnotu 38 a ukazatel Počet žáků na 

přepočteného pedagogického pracovníka se zvýšil z hodnoty 11,30 na hodnotu 11,55. Z porovnání obou 

sledovaných parametrů je patrná vysoká efektivita vynakládaných státních prostředků.   

 

Ukazatel tzv. naplněnost tříd vykazoval vysokou hodnotu 27,44 žáků na třídu.  

 

 

1.2 Učitelé podle předmětů (přepočtené osoby) podle stavu k 30. 9. 2017 

 

 Celkem Z toho ženy 

Interní 38 15  

Pro všeobecně vzdělávací předměty 16 12  

Pro odborné předměty 18,3  3  

Pro praktické vyučování 3,7 0  

 

 

Navýšení celkového počtu tříd a tudíž i potřebného počtu přímé míry vyučovací povinnosti mělo vliv na počtu 

pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2017/2018 škola navýšila oproti předcházejícímu školnímu 

roku dle přepočtení na plně zaměstnané osoby o 0,4 pedagogického pracovníka. Poměr mužů a žen vykázal 

z celkového přepočteného počtu pedagogických pracovníků výsledek 39,5 % žen.  
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1.3 Počty ubytovaných a stravovaných ve školním roce 2017/2018 podle stavu k 31. 10. 2017 

 

Školské zařízení Počet dětí, žáků, studentů 

 

Přepočtený počet pracovníků 

Školní jídelna – 

počet strávníků 

437  

 

9 Školní jídelna – 

počet stravovaných, 

pro které jsou 

připravená jídla 

odvážená do výdejen 

 

143 

Domov mládeže 49 3 

 
Kapacita Domova mládeže se ve školním roce 2017/2018 využívala v převážné míře pro zajištění hlavní činnosti 

organizace, tedy poskytování ubytovacích služeb žákům středních a vyšších odborných škol. Volné kapacity, 

lůžka neobsazená během školního roku a lůžka volná v době prázdnin či víkendových dnů, nabízela škola 

fyzickým i právnickým osobám v rámci své doplňkové činnosti. Naplnění kapacity Domova mládeže velmi 

kolísá z toho důvodu, že se v převážné míře žáci a studenti studující obory zdravotnictví odhlašují z ubytování, 

jsou-li na povinné školní praxi. Počet ubytovaných žáků a studentů v Domově mládeže byl ve srovnání 

s předchozím rokem shodný, počet pedagogických pracovníků – vychovatelek – odpovídal reálné potřebě pro 

zajištění provozu Domova mládeže.  

 

Činnost školní jídelny a využití její kapacity byly stejně jako v předchozích letech pozitivně ovlivněny 

trvajícím smluvním vztahem s firmou Střední škola Kostka s.r.o. Předmětem smluvního vztahu je 

poskytování stravovacích služeb, konkrétně příprava jídel pro žáky tohoto zařízení následně odvážených do 

vlastní výdejny.  

Počet stravovaných žáků SPŠS Vsetín se navýšil proti roku předchozímu roku o 29, v návaznosti na vyšší 

celkový počet žáků školy. Počet připravovaných a odvážených jídel do výdejny Střední škola Kostka s.r.o. se 

navýšil oproti předchozímu období o 7 porcí.   

 

 

Celkový počet žáků přijatých do prvního ročníku studia je v porovnání s předchozím školním rokem 

shodný, což je velmi dobrý výsledek. Díky tomu má škola celkově již 16 tříd a dosáhla reálné kapacitní 

naplněnosti. Sledovaný ukazatel naznačuje, že o školu a její nabízené obory trvalý zájem.  

 

V personální oblasti došlo k mírnému  nárůstu  počtu pedagogických pracovníků.  

 

Škola mimo stravovací služby pro vlastní žáky pokračovala v činnosti upravené smluvním vztahem se 

Střední školou Kostka s.r.o., v rámci kterého poskytovala stravovací služby přípravou jídel a jejich 

odvozem do výdejny tohoto školského zařízení. Ve sledovaném období lze konstatovat plné zajištění 

ekonomičnosti provozu. Navýšil se povolený počet strávníků v Rejstříku škol a školských zařízení a 

rovněž počet vařených jídel.   

 

Počet žáků a studentů ubytovaných v Domově mládeže je shodný s loňským školním rokem. Organizace 

poskytuje se ziskem ubytování v rámci své doplňkové hospodářské činnosti.  
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2 Přehled oborů vzdělání a počty studujících žáků v oborech  

           
2.1 Přehled oborů vzdělání  

 

V průběhu školního roku  2017/2018  realizovala škola svoji vzdělávací nabídku prostřednictvím dvou školních 

vzdělávacích programů: 

 

a) 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku a 

 

b) 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti (ve strojírenství).  
 

Oba školní vzdělávací programy vychází z Rámcových vzdělávacích programů a vznikaly ve spolupráci se 

sociálními partnery školy, významnými strojírenskými a elektrotechnickými podniky tak, aby odrážely potřebu 

vzdělávaného vzhledem k jeho uplatnitelnosti na trhu práce a vzhledem k potřebám jeho osobního rozvoje. 

Programy jsou průběžně evaluovány a inovovány.   

 

Všechny školou realizované programy vytvářely potenciál budoucích zaměstnanců, po kterých je na trhu práce 

veliká poptávka. 

 

2.2 Počty žáků v jednotlivých studijních oborech k 30. 9. 2017 

 

Kód oboru Název školního vzdělávacího oboru – denní forma Žáci celkem Z toho dívky 

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku 358 6  

63-41-M/01 
Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a 

řízení jakosti (ve strojírenství) 

81 50 

Celkem 439 56 

 
 

Celkový počet žáků v obou realizovaných oborech vzdělávání se oproti roku 2016/2017 zvýšil o 14 žáků.   

 

Z celkového počtu 439 žáků se 81,5% vzdělávalo podle školního vzdělávacího programu Strojírenství se 

zaměřením na výpočetní techniku, 18,5% podle školního vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání 

se zaměřením na metrologii a řízení kvality. Ve škole studovalo v denní formě studia z celkového počtu žáků 

školy 12,7% dívek, což je o 7 dívek více proti předcházejícímu roku.   

 

 

 

Obory vzdělání, které škola ve školním roce 2017/2018 realizovala, a počty žáků v nich studujících, jsou 

velmi významné pro ekonomiku nejen vsetínského regionu. Po absolventech školy je velký zájem mezi 

řadou firem, z nichž škola s mnoha úzce spolupracuje. Počet studujících žáků se ve sledovaném období 

proti roku předcházejícímu zvýšil.  

 

Úspěšní absolventi školy, kteří se rozhodli pokračovat ve vysokoškolském studiu, si téměř všichni volí 

navazující technické obory ve shodě s vystudovaným oborem.  
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Inovační změny ve výchovně vzdělávacím procesu a jeho materiálně technickém zabezpečení  
 

Tato část výroční zprávy pojednává o inovačních prvcích, změnách, které vycházely a byly realizovány 

v souladu s koncepčními záměry a dokumenty školy popisujícími právě oblast rozvoje a inovací.  

Škola nabízí žákům odpolední konzultace s jednotlivými pedagogy, kteří mají na tuto činnost vyčleněné hodiny. 

Řada učitelů vychází žákům vstříc po osobní domluvě i mimo tuto stanovenou dobu, například v čase před první 

vyučovací hodinou. 

Škola se dále snaží umožnit nadaným žákům zapojení do řady činností se spolupracujícími firmami, například 

zpracování prací v rámci Středoškolské odborné činnosti. 

 

Inovační prvky ve výuce 

 

a) Sekce přírodovědných předmětů 

 

- Inovace školních vzdělávacích programů na následující školní rok 2018/2019. 

 

Matematika   

- Úprava ŠVP pro 3. ročník. 

- Vytvoření pracovních listů pro výuku tematických celků: goniometrie, slovní úlohy, stereometrie. 

- Vytvoření srovnávacích testů pro 1. – 3. ročník. 

Fyzika  
- Realizace dalších projektů v rámci výuky fyziky (mechanické vlnění) na základě projektu Badatelské 

výuky. 

- Nové pomůcka pro výuku fyziky: „Solární modely“ (elektřina a magnetismus), „horská dráha“ 

(mechanika – odstředivá a dostředivá síla) 

-  Realizace fyzikálního kroužku (8 žáků)   

Chemie  

- Chemihrátky I.a II.  – praktické cvičení, úprava zadání některých pokusů, při kterých si žáci zkoušeli 

jednoduché chemické pokusy a upevňovali probrané učivo.  

- Vytvoření pracovního listu na železo a další kovy 

Základy ekologie 

- Pracovní listy na Obnovitelné zdroje, test 

- Vytvoření dalších aktivit do výuky, hledání dalších zajímavých odkazů na internetu.  

Zeměpis 

- Zeměpisná exkurze Pustevny – Radhošť.  

- Práce se slovníkem zeměpisných pojmů ve verzi anglický, německý a český jazyk. 

- Srovnávací test na začátku a konci školního roku. 

 

b) Sekce odborných předmětů 

 

- Inovace školních vzdělávacích programů na další školní rok, především v předmětu Strojírenské 

technologie. 

- Vybavení učebny výpočetní techniky č. 506 novými výkonnými počítači. 

- Podpora nadaných žáků při stavbě netradičního plavidla žáků pro akci tradiční akci Holešovská regata 

2018. 

- Účast na Strojírenské olympiádě na SPŠ Zlín společně se všemi SPŠ se zaměřením na strojírenství 

v kraji.  

- Podpora nadaných žáků - Soutěž T-Profi (Technici pro firmy) - postup do celostátního kola 

- Pokračování sdílení dílen, učeben a laboratoří pro žáky základních škol pod vedení učitelů průmyslové 

školy v rámci udržitelnosti projektu Centra technického a přírodovědného vzdělávání. 

- Doplnění nových pracovních úloh do předmětu kontrola a měření - cvičení. 

- Příprava a ověření maturitní zkoušky v oboru Ekonomika a podnikání (písemná i ústní zkouška 

z profilových předmětů). 

- Pokračování činnosti odpoledního kroužku robotiky – používání programovacích stavebnic LEGO 

Robotics. 

- Výuka programu pro 3D modelování SolidWorks v rámci kroužku metrologie a konstruování. 

- Úspěšné provedení změn ve výuce odborných předmětů pro zlepšení výsledků žáků u profilové části 

maturitní zkoušky. 
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c) Sekce humanitních předmětů 

 

- Zapojení se do celonárodního projektu „Číst Havla“ a v rámci mezipředmětových vztahů  (CJLU, ZSV 

a DĚ) pracovat s metodickými listy, nahrávkami a videi. Tyto moderní vyučovací metody vedly ke 

kritickému myšlení, čtení s porozuměním a byly pro žáky atraktivní, protože  nahrávkám propůjčily 

hlas   známé  mladé osobnosti - herci, youtubeři, blogeři nebo zpěváci. 

- Obnovení recitačních soutěží a prvenství  žáka Borovičky v okresním kole v uměleckém přednesu. 

Zařazení jedné vyučovací hodiny českého jazyka, a to v každém pololetí   ve  školní knihovně a 

praktická práce s knižním fondem. Mnoho žáků poté začalo navštěvovat knihovnu pravidelně a jejich 

čtenářská gramotnost se pozitivně projevila u ústní maturitní zkoušky.  

- Podařilo  se ve spolupráci s Masarykovou knihovnou Vsetín uskutečňovat nejen besedy, ale semináře 

k určitému literárnímu učivu s využitím zážitkových metod nebo  interpretace životních příběhů 

pamětníků historických událostí.  

- Zajímavým prvkem ve výuce ZSV  byla beseda  v rámci prevence rizikových jevů s Romanem Povalou,  

která navázala na projekt Umím říct ne? Mezi projekty v rámci předmětu ZSV jsme uskutečnili i letos  

Volby a Média a chtěli bychom v nich pokračovat i v příštím roce.  

- Výročí podepsání mnichovské dohody nás inspirovalo k uskutečnění dalšího dějepisného projektu 

„Mnichov“.  

- V rámci zkvalitnění přípravy žáků na písemnou maturitní zkoušku se zúčastnily dvě vyučující 

víkendového školení pro  centrální hodnotitele a navrhujeme opět využívat metodiku Cermat pro 

hodnocení slohových prací žáků, vzhledem k velmi vysoké úspěšnosti v této dílčí maturitní zkoušce. 

V rámci přípravy žáků na didaktický test navrhujeme využívat aktuální materiály a cvičné texty 

z nakladatelství Didaktis. 

 

d) Sekce cizích jazyků 

 

- Stáž žáků v projektu Erasmus+ v italském Milánu, která se konala ve dvou termínech: 16. 9. -8. 10. 

2017 pro třetí ročníky, v termínu 21. 1. - 12. 2. 2018 vycestovaly ročníky druhé. Žáci díky tomuto 

projektu získali první zkušenosti s prací v zahraničí, využili poznatky ze školních lavic a znalosti 

anglického jazyka v reálném prostředí zahraničních firem.  

 

 

       
Obr. Zahraniční projekt Erasmus+ Itálie, Milán 

 

- Projekt Tandem nabízí česko-německou spolupráci v oblasti výměn mládeže.  Naše škola 

spolupracovala se školou  Lothar-von-Faber-Schule v Norimberku zaměřenou na hospodářství, správu a 

administrativu. Žáci během projektu, který se konal ve dvou termínech: 6. 5. - 19. 5. 2018 ve Vsetíně a 

10. 6. - 24. 6. 2018 v Norinberku, navštívili partnerské školy, využili poznatky získané ve škole během 

společné praxe ve firmách  a poznali kulturu obou zemí. Na naši školu přijela skupinka čtyř německých 

studentů, kteří  spolu s našimi žáky měli možnost získat praxi ve firmě Woco STV, s.r.o. v Jasenicích. 

Během pobytu žáci navštívili také Městský úřad ve Vsetíně a firmy Meyer & Cie a Hirschmann, kde 

byli detailně obeznámeni s výrobní, vývojovou, kancelářskou i technickou částí závodů. Ve volném 

čase si mohli prohlédnout zajímavá místa v našem okrese. Do Německa vycestovalo pět žáků SPŠS 

Vsetín. Naši kluci v Norimberku získali praxi v německých úřadech, kde měli možnost vyzkoušet si 

práci v zahraničí, procvičit znalost cizího jazyka a rozvíjet samostatnost. 
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Obr. Skupinka německých studentů z Norimberku 

 

- Dne 27. 3. 2018 proběhl ve spolupráci s místními firmami projektový den Výběrové řízení nanečisto, 

během kterého si žáci vyzkoušeli pracovní pohovory se zástupci firem. Žáci si pro tento projekt 

připravili životopisy a motivační dopisy v anglickém a německém jazyce, které mohou dále využít při 

hledání skutečného zaměstnání nebo u maturitní zkoušky. 

- Pokračování projekt CLIL – zapojení odborných termínů do výuky NJ a AJ a výroba učebních 

pomůcek. 

- Využití časopisů Bridge v hodinách. 

- Během školního roku proběhla 2x beseda s rodilým mluvčím. 

- Zařazení všech slohových prací z cizího jazyka do hodnocení podle metodiky Cermat. 

- Výzdoba učebny 210, aby žáci pracovali v příjemném prostředí, které je motivuje pro výuku anglického 

jazyka. Žáci 1. ročníků se do výzdoby zapojili, zpracovávali projekty o anglicky mluvících zemích a 

jejich práce jsou v učebně vyvěšeny. 

 

 
Obr. Výzdoba jazykové učebny 

 

 

 

Jednotlivé předmětové sekce intenzivně pracovaly ve školním roce 2017/2018 na vylepšení výchovně 

vzdělávacího procesu. Podstatná část proběhlých inovací byla v získávání zkušeností v mezinárodních 

projektech ERASMUS+ a TANDEM. Stejně jako v loňském roce, tak i letos pokračovala spolupráce  se 

základními školami na tzv. sdílení dílen, kdy si žáci ZŠ v rámci plnění vlastních školních vzdělávacích 

programů vyzkoušeli činnosti jak ve školních dílnách SPŠS Vsetín a v odborných učebnách a laboratořích. I v 

letošním školním roce učitelé pracovali na inovacích školních vzdělávacích programů. 
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3 Personální zabezpečení činnosti školy  

 
3.1 Pedagogičtí pracovníci (bez vychovatelek) ve školním roce 2017/2018 
 

 K datu 30. 9. 2017 

Počet fyzických osob/ z toho ženy             Přepočtené úvazky/ z toho ženy 

Interní pracovníci 41/16 38 / 15  

 

 

Učitelé podle předmětů - přepočtené osoby 

 

  Celkem Muži Ženy 

 
Všeobecně vzdělávací 

předměty 
16 4 12 

 

Odborné předměty 18,3 15,3 3 

 

Praktické vyučování 3,7 3,7 0 

  

 

Ve školním roce 2017/2018 realizovalo výchovně vzdělávací proces celkem 38 přepočetných interních 

pedagogických pracovníků (16 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů a 22 učitelů odborných všeobecně 

vzdělávacích předmětů). Asistenta pedagoga vykonávala 1 osoba, v Domově mládeže pracovaly 3 vychovatelky.  

 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci, včetně vychovatelek v Domově mládeže a asistenta pedagoga, byli pro výkon 

hlavní činnosti plně kvalifikovaní.  Pedagogové konající funkci s potřebným specializačním studiem (výchovná 

poradkyně, metodici ICT, koordinátor školních vzdělávacích programů a školní koordinátorka EVVO) měli 

ukončené zákonem předepsané vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů, školní metodička 

prevence sociálně patologických jevů ve sledovaném období dokončila specializačním studiu.  
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3.2 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 
 

Nepedagogičtí pracovníci podle stavu k 30. 9. 2017 

 

 Počet 

fyzických osob            přepočtených osob 

Interní pracovníci 22 21,14 

Externí pracovníci 0 0 

 

V oblasti technicko- ekonomického úseku nedošlo ve sledovaném období k zásadním personálním změnám. 

 

Nepedagogičtí pracovníci podle stavu k 30. 9. 2017 z pohledu pracovní pozice a stupně a oboru vzdělání: 

 

Ostatní 

pracovníci 

(pořadové 

číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazky Stupeň vzdělání, obor 

1. 
zástupce ředitele pro technicko- 

ekonomickou oblast   
1,00 VŠ – management a marketing     

2. 
ekonomka 1,00 VŠ – účetnictví a daně/ hospodářská 

politika  

3. 

sekretářka 1 ÚS – gymnázium + dvouleté 

pomaturitní studium se zaměřením na 

výpočetní techniku  

4. účetní 1 ÚSO – ekonomika 

5. Knihovnice + uklízečka 0,5 + 0,44 SO 

6. školník, údržbář 1+0,2 SO 

7. údržbář 0,5 SO 

8. – 11. uklízečka 0,88 Základní 

12. - 13 uklízečka 1,00 Základní 

14. vedoucí školní jídelny 1 ÚSO- veřejné stravování 

15. - 22. kuchařka 1,00 SO, VOŠ  

 

 

 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci, včetně vychovatelek v Domově mládeže, byli k 1. 9. 2017 pro výkon hlavní 

činnosti plně kvalifikovaní.  
Dalšího vzdělávání, které systémově prohlubovalo odborné i pedagogické kompetence, se v průběhu školního 

roku 2017/2018 účastnili všichni pedagogičtí pracovníci – viz dále.  

Ředitel školy dokončil povinné funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení 6. 12. 2017.  

Své kompetence zvyšovali v rámci dalšího vzdělávání rovněž pracovníci nepedagogičtí. 
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4 Údaje o přijímacím řízení 
 

 

Tab. Žáci přihlášení a přijatí k dennímu čtyřletému studiu pro školní rok 2018/2019  v rámci 1. kola přijímacího 

řízení (1. a 2. volba) 

 

 

Kód 

 

Název 

 

Druh 

vzdělávání 

Forma 

Počet 

přihlášených 

žáků 

Počet 

přijatých žáků 

po prvním kole 

přijímacího řízení 

Odevzdali 

zápisový lístek 

 

23-41-M/01 

 

 

Strojírenství 

 

 

MZ 

 

DE 

 

135 

 

 

124 

 

85 

63-41-M/01 Ekonomika a 

podnikání 
MZ DE 44 44 13 

Celkem   179 168 98 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 škola pokračovala v ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání 

s maturitní zkouškou, které bylo plně v režii SPŠS Vsetín. Pokusné ověřování bylo nabídnuto jak zájemcům o 

studium na SPŠS Vsetín, tak i ostatním žákům, kteří mohli využít režim takovýchto zkoušek. Po ukončení 

pokusnému ověřování práce probíhal rozbor výsledků se žáky učiteli daných předmětů. 

  

K přijímacímu řízení bylo použito jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a 

literatura v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výsledky jednotných 

testů použila škola jako jedno z kritérií přijetí uchazečů ke vzdělávání do obou studijních oborů 23-41-M/01 

Strojírenství a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Dalšími kritérii byly – hodnocení na vysvědčeních 

z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčovaly vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. Jednotlivá kola přijímacího řízení byla vyhlášena ředitelem školy způsobem stanoveným právními 

předpisy.  

 

V rámci 1. kola přijímacího řízení podalo přihlášku ke studiu celkem 179 žáků.  

 

Ke studiu čtyřletého studijního oboru 23-41-M/01 Strojírenství bylo po ukončení přijímacího řízení přijato 124 

žáků, zápisové lístky odevzdalo celkem 85 uchazečů.    
 

Ke studiu čtyřletého studijního oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání bylo po ukončení přijímacího řízení 

přijato 44 uchazečů, zápisové lístky odevzdalo celkem 13 uchazečů. 
 

Pro školní rok 2018/2019 škola nevyhlásila přijímací řízení pro tzv. dálkovou formu zkráceného dvouletého 

studia studijního oboru 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku.  

 

  

 

Ve srovnání s minulým školním rokem byl počet odevzdaných přihlášek žáků ke studiu na oba 

realizované obory SPŠS Vsetín téměř shodný.  

Počet odevzdaných zápisových lístků o nabízený obor Strojírenství je nadále příznivý, což představuje 

téměř plnou kapacitu povolených tříd.  

Méně příznivý stav je v oboru Ekonomika a podnikání, kde proti srovnatelnému období došlo k poklesu o 

osm odevzdaných zápisových lístků. 

Rozdíl v počtu odcházejících žáků maturitního ročníku a nově nastupujících žáků prvních ročníků 

představuje celkový pokles počtu žáků školy o 10. 
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5 Výsledky výchovy a vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek 
 

 

Výsledky výchovně vzdělávacího procesu na konci 1. pololetí školního roku 2017/2018 

 

Z celkového počtu 439 žáků denního studia jich celkem 61 skončilo s hodnocením – prospěl s vyznamenáním. 

Počet žáků s hodnocením - prospěl s vyznamenáním, byl v 1. pololetí roku 2017/2018 ve srovnání s 1. pololetím 

školního roku 2016/2017 vyšší o 12 žáků. Počet žáků, kteří neprospěli minimálně z jednoho předmětu, se ve 

srovnání s minulým školním rokem snížil o 11 žáků.  Průměrná známka se ve sledovaném období zlepšila 

z hodnoty 2,18 na hodnotu 2,14. Ve všech sledovaných oblastech došlo ke zlepšení stavu. 

 

 

Žáků celkem 

/z toho dívek 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Průměrný 

prospěch 

439/56 61 (14%) 343 (78,2%) 34 (7,8%) 2,14 

 

 

Výsledky výchovně vzdělávacího procesu na konci 2. pololetí školního roku 2017/2018 

(po opravných zkouškách a zkouškách v náhradním termínu)  

 

 

Třída Žáků Hoši Dívky 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Průměrný 

prospěch 

Průměrná 

absence 

1. A 28 28 0 4 24 0 2,16 50,32 

1. B 30 30 0 6 22 2 2,21 81,93 

1. C 30 30 0 2 28 0 2,27 70,33 

1. D 23 10 13 3 18 2 2,20 98,30 

2. A 29 29 0 7 22 0 1,88 52,48 

2. B 29 29 0 10 19 0 1,76 46,10 

2. C 28 24 4 2 26 0 2,13 52,04 

2. D 23 8 15 4 17 2 1,97 83,83 

3. A 25 25 0 4 19 2 1,92 61,16 

3. B 27 27 0 2 24 1 2,16 75,52 

3. C 26 26 0 7 18 1 2,06 64,00 

3. D 29 22 7 7 21 1 2,05 68,97 

4. A 29 29 0 1 27 1 2,33 37,79 

4. B 27 27 0 4 23 0 2,25 30,48 

4. C 24 24 0 3 21 0 2,22 38,21 

4. D 26 9 17 5 20 1 2,04 62,38 

 433 
377 

(87,1 %) 

56 

(12,9 %) 

71  

(16,4 %) 

349  

(80,6 %) 

13 

(3 %) 
2,10 60,44 

 

Z výsledků za druhé pololetí školního roku 2017/2018 je patrná vyrovnanost v úspěšnosti hodnocení 

jednotlivých ročníků,  s výjimkou tříd 2. B a 2. A, které dosahují výrazně lepších studijních výsledků než ostatní 

třídy. Ve srovnání s předcházejícím školním rokem poklesl počet neprospívajících žáků z 19 na 13, v ostatních 

ukazatelích byly výsledky obdobné.   

 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2017/2018 – jarní zkušební období 

 

Maturitní zkoušku konali ve školním roce 2016/2017 žáci obou studijních oborů, a to 23-41-M/01 Strojírenství a 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Maturitní zkouška se skládala ze dvou částí - části společné a části 

profilové. Ve společné části maturitní zkoušky skládali všichni žáci povinně zkoušku z českého jazyka a 

literatury, u druhé povinné zkoušky si v letošním roce mohli žáci opět vybrat ze dvou předmětů – matematiky a 

cizího jazyka. Školní část MZ se skládala z předmětů, které žáka v průběhu vzdělávání vzhledem k jeho 

odbornému zaměření profilovaly. V obou částech si pak mohli k povinným zkouškám přidat až dvě další 

nepovinné zkoušky.  

 

Jazykové zkoušky společné části maturitní zkoušky, tedy zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška 

z cizího jazyka, se skládaly z dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Zkouška 

z matematiky probíhala formou didaktického testu. Písemné práce z českého jazyka a literatury a písemné práce 

z cizího jazyka se hodnotily v rámci centrálního hodnocení. U cizích jazyků si žáci mohli volit z nabídky 
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anglický jazyk a německý jazyk, tedy z jazyků, které se ve škole vyučují. Žáci s určitým zdravotním 

znevýhodněním mohli zažádat o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, kdy je nutný 

posudek školského poradenského zařízení. V letošním školním roce tuto možnost žádný z žáků školy nevyužil. 

Žáci měli k dispozici z centrálního systému volně přístupné vzorové testy, které mohli pro přípravu k maturitní 

zkoušce využívat.     

 

Ve 4. ročníku studovalo k datu podání přihlášek k vykonání MZ do centrálního systému CERTIS  (1. 12. 2017) 

celkem 107 žáků.  K maturitní zkoušce se v řádném termínu přihlásilo všech 107 žáků, z toho u povinné 

výběrové zkoušky volilo 50 žáků matematiku (46,7%) a 57 žáků volilo cizí jazyk – anglický jazyk (53,3%), což 

odpovídá procentuálnímu zastoupení volených předmětů jako v předchozím školním roce. 

 

Členění podle tříd:   

 

Třída: 4. A (12 MAT +17 AJ), 4. B (12 MAT + 15 AJ), 4. C (11 MAT + 13 AJ), 4. D (15 MAT + 11 AJ)       

      

Jeden žák čtvrtého ročníku přerušil v průběhu školního roku studium, tudíž počet žáků maturitního ročníku klesl 

na 106. 

Ze 106 žáků přihlášených k maturitní zkoušce řádně ukončilo 2. pololetí posledního školního roku 103 

z nich.  

Celou zkoušku v květnu 2018 v 1. řádném termínu konalo všech 103 přihlášených žáků.  

          

Výsledky maturitních zkoušek - jarní zkušební období 2018: 
 

Obor Třída 

Počet žáků 
Počet žáků konajících úspěšně zkoušku 

z předmětu 
Úspěšně složilo 

maturitní zkoušku  Celkem 

ve třídě 

Připuštěno 

k MZ 

Konající 

MZ 

Společná část MZ Profilová část MZ 

ČJL AJ MAT SPS STT AI 

STV 4. A 29 28 28 22 15 6 26 24 24 13 (44,8%) 

STV 4. B 27 26 26 22 15 11 25 24 24 18 (66,7%) 

STV 4. C 24 24 24 22 13 11 22 23 21 19 (79,2%) 

STV 4. D 8 7 7 6 1 4 6 6 6 5 (62,5%) 

Σ  88 85 85 72 44 32 79 77 75 55 (62,5%) 

 

 

Obor Třída 

Počet žáků 
Počet žáků konajících úspěšně zkoušku 

z předmětu 
Úspěšně složilo 

maturitní zkoušku Celkem 

ve třídě 

Připuštěno 

k MZ 

Konající 

MZ 

Společná část MZ Profilová část MZ 

ČJL AJ MAT ŘIJ EK AI 

EKO 4. D 18 18 18 16 9 6 15 18 18 11 (61,1%) 

 
 

Čistá neúspěšnost žáků SPŠS Vsetín u MZ z jednotlivých částí ve srovnání se žáky v ostatních školách stejného 

typu: 

 

Předmět 
Obor Strojírenství Obor Ekonomika a podnikání 

SPŠS Vsetín SOŠ – technické 1 SPŠS Vsetín SOŠ – ekonomické 

ČJL 13,8 % 14 % 5,9 % 15,3 % 

MAT 25,9 % 19,7 % 50 % 39,7 % 

AJ 3,2 % 5,3 % 9,1 % 7,7 % 

Profilová část MZ 37,9 % 13,5 % 11,8 % 10 % 

 

Dle výše uvedené tabulky lze konstatovat, že neúspěšnost žáků SPŠS Vsetín u MZ vůči žákům na ostatních 

školách stejného typu je horší u předmětu matematika ve společné části MZ a u profilové části, která zahrnuje 

odborné předměty. U předmětu český jazyk a literatura a anglický jazyk je neúspěšnost přibližně shodná a 

nevybočuje z průměrných hodnot. Škola bude s těmito výsledky pracovat a přijme patřičná opatření ke zlepšení 

stavu. 

 

Vysvětlivky:  MZ maturitní zkouška  

  STV studijní obor Strojírenství, zaměření na výpočetní techniku 

  EKO studijní obor Ekonomika a podnikání, zaměření na metrologii a řízení jakosti 

  ČJL český jazyk a literatura 

  AJ anglický jazyk 

  MAT matematika  

  SPS stavba a provoz strojů 
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  STT strojírenská technologie 

  AI aplikovaná informatika 

  ŘIJ řízení jakosti   

EKO ekonomika 

 

Výsledky žáků z testování externími nástroji 

 

a) Testování žáků 1. ročníků středních škol v České republice (školní rok 2017/2018) 

 

Testování se uskutečnilo pomocí externího nástroje Společností pro kvalitu školy, test se skládal z níže 

uvedených částí: český jazyk, matematika a cizí jazyk (anglický nebo německý). Celkově bylo testováno 102 

žáků 1. ročníků z celkového počtu 111 žáků, testování proběhlo dne 24. 10. 2017. 

Z celkového hodnocení školy (grafy, čísly a slovním hodnocení vyplývá): 

 

Předmět 

Obor Strojírenství Obor Ekonomika a podnikání 

Úspěšnost škola 

(%) 

Úspěšnost  

Česká republika (%) 

Úspěšnost škola 

(%) 

Úspěšnost Česká 

republika (%) 

Český jazyk 74 69 75 72 

Matematika 63 55,5 63 52 

Anglický jazyk 80 74 78 74 

 

Ve všech testovaných oblastech dosáhli žáci 1. ročníku školy lepších výsledků než byl celorepublikový 

průměr. 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že testovaní žáci vnímají hodnocení svých školních výkonů jako 

spravedlivé, a dostávají známky, které si zaslouží. Žáci nejvíce oceňují práci třídních učitelů, kteří se jim snaží 

pomáhat s dosahováním co možná nejlepších výsledků. Pozitivní na výsledcích z dotazníků je i to, že školní 

učivo považují za důležité pro svou budoucí praxi.  

V dotaznících žáci sebekriticky přiznali vlastní neochotu dělat práci navíc, což se odráží i v negativním vnímání 

školních úkolů. Rezervy školy žáci spatřují v menší míře zábavnosti výuky. 

Nedostatečnou přípravu na vyučování žáci dávají na vrub mimoškolním aktivitám a trávením volného času 

s kamarády. 

 

b) Testování žáků 3. ročníků středních škol v České republice (školní rok 2017/2018) 

 

Testování se uskutečnilo pomocí externího nástroje Společností pro kvalitu školy, test se skládal z níže 

uvedených částí: český jazyk, matematika a cizí jazyk (anglický nebo německý). Celkově bylo testováno 95 

žáků 3. ročníků z celkového počtu 107 žáků, testování proběhlo dne 4. 4. 2018. 

Z celkového hodnocení školy (grafy, čísly a slovním hodnocení vyplývá): 

 

Předmět 
Úspěšnost škola 

(%) 

Percentil školy 

vzhledem k ostatním 

školám 

Percentil školy 

oboru 

Strojírenství 

k ostatním školám 

stejného oboru 

Percentil školy 

oboru Ekonomika 

a podnikání 

k ostatním školám 

stejného oboru 

Český jazyk 80 51 73 62 

Matematika 66,5 59 73 85 

Anglický jazyk 65 52 65 77 

Německý jazyk 46 44 - 50 

 

Ve většině testovaných oblastí dosáhli žáci 3. ročníku školy mírně lepších výsledků než byl 

celorepublikový průměr všech škol. V předmětu německý jazyk byla nižší úspěšnost ve srovnání 

k ostatním školám zapříčiněná především z důvodu volby tohoto jazyka jako jazyka druhého, který má 

nižší počet vyučovacích hodin a žáci z něj nepředpokládají maturovat. Ve srovnání se žáky škol, kteří 

studují stejné obory, dosáhli žáci naší školy výrazně lepších výsledků. 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že testovaní žáci vnímají hodnocení svých školních výkonů jako 

spravedlivé, a dostávají známky, které si zaslouží. Žáci třetího ročníku, stejně jako žáci prvního ročníku, nejvíce 

oceňují práci třídních učitelů, kteří se jim jeví jako féroví a spravedliví a snaží se jim pomáhat s dosahováním co 

možná nejlepších výsledků. Pozitivní na výsledcích z dotazníků je i to, že školní učivo považují za důležité pro 

svou budoucí praxi.  
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V dotaznících žáci sebekriticky přiznali vlastní neochotu dělat práci navíc a nedostatek času. Rezervy školy žáci 

spatřují v menší míře zábavnosti výuky a nízkou zajímavost školních úkolů. 

Nedostatečnou přípravu na vyučování žáci dávají nejvíce na vrub mimoškolním aktivitám a pomoci s domácími 

pracemi. 

 

 

 

Škola ve školním roce 2017/2018 pokračovala v systémových sebehodnotících aktivitách. Sledovala 

vybrané oblasti a podoblasti zásadně ovlivňující její hlavní činnost. Výstupy vzešlé z těchto procesů jsou 

podkladem pro relevantní návrhy na opatření pro zlepšení a rozvoj. 

Dle výsledků hodnocení za školní rok 2017/2018  a výsledků testování je patrný pozitivní stav a vysoký 

potenciál žáků, především ve srovnání se žáky ostatních škol, kteří studují stejný obor. 

 

 

 

6 Výsledky výchovného procesu a prevence proti sociálně nežádoucím 

jevům.  
 

 

Aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů  

 

Ve školním roce 2017/2018 pracovala ve funkci školní metodičky prevence sociálně patologických jevů 

Ing. Romana Rodková. Aktivity naplánované v Minimálním preventivním programu pro daný školní rok 

realizovala v  součinnosti s RNDr. Miroslavou Pospíšilíkovou, školní metodičkou pro oblast environmentální 

výchovy, vzdělávání a osvěty, Ing. Janou Čechovou a všemi ostatními pedagogickými pracovníky. Škola měla 

vytvořen svůj vlastní Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu), ve kterém byl 

mimo jiné zpracován konkrétní postup při řešení šikany. K řešení problematiky šikany a ostatních sociálně 

patologických jevů je ve škole pro tuto oblast ustanovena stejnojmenná pracovní skupina. Všechny aktivity 

byly směřované do oblasti dobrých lidských vztahů, sounáležitosti, sociálního cítění, prevenci proti 

nežádoucím jevům, zdravého životního stylu a pomoci potřebným. Vhodně doplňovaly vzdělávací proces.   

 

Během letošního školního roku škola v rámci Minimálního preventivního programu stanovila několik cílů.  

Některé z nich byly nové, ale většina osvědčených aktivit z předešlých let. Ve spolupráci s pedagogy školy a 

organizacemi nabízející aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování ve škole proběhly následující aktivity: 

1) Práce s třídními kolektivy 

a. Adaptační pobyty žáků 1. ročníků. 

b. Kulturně historické exkurze do Prahy žáků 4. ročníků. 

c. Sportovní kurzy žáků 1. a 2. ročníků (lyžařský, vodácký a turistický kurz). 

2) Jednorázové akce vzdělávacího a informačního charakteru 

a. Projektová hodina “Umím říct ne?“ – drogová problematika. 

b. Projektová hodina MÉDIA – žáci 4. ročníků. 

c. Projekt VOLBY – žáci 3. ročníků.  

d. Projekt „Čtenářská dílna“ – návštěva vsetínské knihovny pro žáky 1. ročníků. 

3) Jednorázové akce na podporu a zlepšování pozitivního klimatu školy 

a. Dny otevřených dveří – prezentace školy pro širokou veřejnost. 

b. Ples k 85. výročí k založení školy. 

c. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení. 

4) Dlouhodobé programy 

a. Austin Talent marathon – projektový den pro žáky 2. a 3. ročníku ve spolupráci s firmou 

Austin Detonator s.r.o. 

b. Projekt 72 hodin. 

c. Výběrové řízení na nečisto. 

d. Projekt Erasmus+ - odborné stáže žáků 2. a 3. ročníků v Miláně. 

e. Projekt Tandem. 

5) Tematické bloky v rámci vyučovacích hodin“ 

a. V předmětu IKT 1. ročník – tematické hodiny na „kyberšikanu“. 
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b. V předmětu ZSV – téma drogy a návykové látky, rasismus, extremismus, xenofobie a 

antisemitismus, poruchy příjmu potravy. 

c. Předmět Právní nauka – lidská práva a svobody, práva a povinnosti v rodině. 

6) Volnočasové aktivity 

a. Nabídka kroužků 2D a 3D grafiky. 

b. Metrologie a měření. 

c. Dílenské kroužky. 

7) Aktivity připravované studenty 

a. Návštěvy domu seniorů (dobrovolnické aktivity). 

b. Dobrovolné darování krve. 

 

 

       
  

Obr. Studentské volby     Obr. Kulturně historická exkurze 4. B 

 

     
 

 Obr. Přednáška Prevence proti drogám    Obr. Dny otevřených dveří. 
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Žáci školy společně s učiteli darovali krev 

 

Třicet žáků Střední průmyslové školy strojnické Vsetín se svými učiteli darovalo krev při společném odběru, na 

který přicházejí každoročně v čase předvánočním. Průmyslovka před lety tradici společného dárcovství zahájila, 

postupně se přidaly další vsetínské střední školy. 

 

 
 

 

 
 

Obr. Dárci krve ze SPŠS Vsetín 

 

Ekologické exkurze žáků 3. ročníku 

Součástí výuky ekologie na naší škole jsou i praktické ukázky ekologického provozu. Na podzim byli žáci 3. B 

na exkurzi na větrné elektrárně na Hostýně, kde se během odborného výkladu správce elektrárny dozvěděli vše 

podstatné o chodu zařízení a přínosu elektrárny při výrobě elektrické energie.  

V polovině května se zapojili do praktické výuky i žáci ostatních tříd. Žáci 3. C se byli podívat do vsetínských 

tepláren v Zásobování teplem, a.s. Prohlédli si základní části provozu teplárny, byli seznámeni s principem 

kogenerace (kombinovaná výroba tepla a elektřiny), díky kterému výrazně vzroste účinnost spalování paliva. Do 

Karolinky vyrazili žáci 3. A. Exkurzi začali ve sklárnách, kde si prohlédli proces zdobení skla leptáním 

kyselinou fluorovodíkovou a tak si zavzpomínali na hodiny chemie. Chemické procesy probíhají i na úpravně 

vody, kde exkurze pokračovala. Žáci si prošli celý technologický proces výroby pitné vody a dozvěděli se mimo 

jiné, že pitná voda z Karolinky patří mezi nejkvalitnější v republice. A žáci 3. D si byli prohlédnout proces 

čištění odpadní vody na čističce odpadních vod ve Vsetíně. Byli poučeni nejen o základních fázích čištění vody, 

ale také o tom, jak se zhodnocuje odpadní kal k výrobě bioplynu, který čisticí stanice využívá pro své potřeby. 

Ekologické exkurze byly nejen doplněním environmentálních znalostí, ale také opakováním poznatků z chemie a 

některých odborných předmětů. I budoucí strojaři musí respektovat přírodní zákonitosti a dbát na ochranu 

životního prostředí. 

 
 

Obr. Ekologická exkurze 
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Adaptační pobyty žáků prvních ročníků  

 

V měsíci září se již tradičně uskutečnily dvoudenní adaptační pobyty žáků prvních ročníků a jeden jednodenní 

program. Programy zajišťovali s oslovenými organizacemi třídní učitelé a doprovázející kolegové. V letošním 

školním roce se tyto pobyty uskutečnily ve Velkých Karlovicích. 

 

      
 

Obr. Adaptační pobyt 1. A    Obr. Adaptační pobyt 1. D 

 

 

Projekt 72 hodin 

I v letošním školním roce se žáci SPŠS Vsetín zúčastnili projektu 72 hodin - kategorie - Studenti pomáhají. 

15 žáků naší školy opět zavítalo do Domova Harmonie na Ohradě. Téma na daný rok mělo název Mapy 

života, jehož náplní bylo sledování životních příběhů seniorů, jejich sepisování a doplňování dobovými 

fotografiemi. Pro každého seniora se připravil tzv. reminiscenční box, do něhož byly nasbírány předměty, 

které připomínají důležité okamžiky jeho života. 

 
 

Obr. Projekt 72 hodin v Domově seniorů 

 

Strojaři na ekologické olympiádě 

Ve dnech 12. – 14. října se žáci třídy 4. D zúčastnili krajského kola ekologické olympiády ve Valašských 

Kloboukách. Krajské kolo olympiády probíhalo a jeho téma bylo Solitérní stromy v krajině. Družstvo žáků 

plnilo rozmanité úkoly znalostní i praktické, některých disciplín se účastnil i pedagog. Program probíhal 

tentokrát ve Valašských Kloboukách, kde jsme si prohlédli území určené k výstavbě a vytvoření zelených 

osázených ploch. Už víme, kdo je arborista, neboť jsme byli seznámeni přímo v terénu se zásadami 

ošetřování stromů. Absolvovali jsme také exkurzi pod vedením zakladatele Kosenky pana Mirka Janíka do 
pralesa Ščúrnica, kde se snaží ponechat větší ucelené lesní pozemky jejich přirozenému životu. Žáci 

vytvářeli projekt ozelenění vymezených a prohlédnutých ploch, který pak obhajovali před náročnou 

odbornou porotou. Pedagogové se zapojili do soutěžního klání nejen v recesní scénce na téma Duté dřevo, 
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ale také rukodělnou prací, výrobou stromečku štěstí. Ve staré valašské chaloupce na Kosence jsme se mohli 

podívat, kolik je třeba času a řemeslného fortelu ke zhotovení holubičky vyřezané ze dřeva. 

Projektový den Ekostopa strojaře 

Dne 22. 11. 2017 proběhl na naší škole ekoworkshop pro žáky 3. ročníku nazvaný Ekostopa strojaře. Žáci 

jednotlivých tříd byli rozděleni do skupin, ve kterých se střídali na 6 stanovištích s různými ekologickými 

náměty. Zjistili, co je ekostopa (zátěž pro planetu) a jakými způsoby ji lze zmenšit, zopakovali si proces 

výroby pitné vody a čištění odpadní vody a zamysleli se nad nevhodnými zásahy člověka do krajiny. Také 

navštívili stanoviště s tématikou vodní a solární energie a vysvětlili si problematiku tepelných čerpadel. 

Posledním zařazeným tématem byla recyklace odpadů. Ačkoliv žáci byli za své výstupy hodnoceni a 

výsledky byly celkově vyrovnané, důležitější byl společný prožitek, nové poznatky a snad i trocha zábavy 

při řešení rozmanitých úloh. 

 

Obr. Projektový den Ekostopa strojaře 

 
Vzdělávacího pořad Planeta Země 3000, Brazílie – Vášnivé srdce Jižní Ameriky 

 

Dne 8. 2. 2018 se žáci 3. ročníku v rámci výuky předmětu ekologie zúčastnili vzdělávacího pořadu Planeta 

Země 3000. Díky obrovskému zájmu se Planeta Země stala nejúspěšnějším vzdělávacím pořadem v historii 

České republiky. Tentokrát jsme navštívili největší jihoamerickou zemi Brazílii. Připomněli jsme si 

základní zeměpisné znalosti, nahlédli do života obyvatel ve velkoměstech i domorodých indiánů v hloubi 

amazonského pralesa. Navštívili jsme jeden ze symbolů Brazílie – Rio de Janeiro včetně krásných pláží a 

architektury, ale také chudinské čtvrti, favely, po celém světě známé vysokou kriminalitou. Seznámili jsme 

se také s některými tradičními náboženskými obřady. Zopakovali jsme si význam nejdůležitější chemické 

reakce, probíhající v zelených rostlinách, fotosyntézy. Podívali jsme se do hluboké krasové jeskyně a 

pozorovali vápencové útvary ukryté pod vodou. A hlavně jsme poznali nádhernou a pestrou přírodu 

tropického pralesa, nejrozmanitějšího světového ekosystému, viděli mnohé unikátní typické živočichy a 

rostliny. 

 
 

Obr. Planeta Země 3000 
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Hodnocení chování žáků a výchovná opatření  

 

Ve školním roce 2017/2018 nebyly u žáků SPŠS Vsetín řešeny žádné významné problémy související s jejich 

chováním. Třídní učitelé sami, nebo ve spolupráci s výchovnou poradkyní, řešili pouze běžné výchovně 

vzdělávací problémy.  

 

Z celkového počtu 433 žáků bylo chování 431 žáků na konci druhého pololetí klasifikováno hodnocením 

velmi dobré, u dvou žáků bylo hodnocení chování klasifikováno jako uspokojivé. 
 

Výchovná opatření s kladným hodnocením využívali pedagogové mnohem častěji (celkem 62x pochvala třídního 

učitele a 45x pochvala ředitele školy), než tresty (8x důtka třídního učitele a 1x  důtka ředitele školy).  

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo dvěma ubytovaným žákům na Domově mládeže uděleno podmíněné vyloučení 

z Domova mládeže z důvodu prokázání předchozí konzumace alkoholu. Bylo dále uděleno jedno podmíněné 

vyloučení žáka ze studia za opakované závažné porušování školního řádu. 

 

 

Škola dlouhodobě koná taková opatření, jejichž cílem je vytvářet pozitivní sociální klima, které snižují 

rizikové chování žáků. Výskyt řešených negativních jevů je v běžné normě a nevybočují z případů 

minulých let. Pokud se určitý jev přeci jen vyskytnul, bylo postupováno v souladu se Školním řádem či 

Vnitřním řádem Domova mládeže. 
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7 Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

 
Ve školním roce 2017/2018 realizovala škola další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

v souladu s koncepčními záměry školy, zejména s Plánem DVPP. Toto vzdělávání hrálo významnou roli 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů, v oblasti zvyšování znalostí, zkušeností a dovedností v různých oblastech 

školního života.  

 

Název vzdělávání 

Celkový počet 

hodin účastníků 

vzdělávání 

Vzdělávání hodnotitelů CJL, CIJ pro MZ, zadavatel, komisař 45 

Projekt "Spoluprací k profesionalitě" - mentor Junior 64 

Instruktor školního lyžování - doškolovací kurz 48 

Šablony - ICT 328 

Šablony - Inkluze 328 

Šablony - Co se dnes čte v Británii a v USA 8 

Šablony - Geogebra II. - Využití počítačů v matematice II. 8 

Šablony - Česká literatura aktuálně 8 

Šablony - Vybraní autoři současné světové literatury 16 

Šablony - Internet ve výuce angličtiny 16 

Šablony - Holidays and festivals - why and how they are celebrated 16 

Šablony - Práce s chybou ve vyučování matematice 8 

Šablony - Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky 6 

Šablony - Objevujeme v matematice 16 

Šablony - Rozvíjení podnikatelských dovednostní na SŠ 16 

Šablony - Moderní marketingové techniky 8 

JA firma - výchova k podnikavosti, soft skills 13 

Kariérové poradenství 5 

Informační seminář k překládání žádostí v rámci výzvy ERASMUS + 2018 5 

Funkční studium ředitelů škol a školských zařízení 56 

Microsoft pro školství Roadshow 8 

Odboj a odpor proti komunistickému režimu - "Případ Světlana" 8 

Ekonomika 2017 5 

Kontaktní seminář v oblasti odborného školství 24 

Celokrajská konference primární prevence "Atmosféra a klima v našich školách" 6 

CNC programování 64 

Moderní výuka pro generaci digitálních dětí 12 

Projekt IKAP 7 

Konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje 6 

Konference k rozvoji čtenářské gramotnosti 6 

Seminář k tvorbě plánu rozvoje vzdělávání (ŠAP/PA) 24 

Kurz - Elektrikář silnoproud 5 

Pracovní setkání a konference školních metodiků prevence 3 

Specializační  studium "Školní metodik prevence" 32 

Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra 5 

Konzultační seminář pro management škol - maturitní zkouška, přijímací řízení  3 

Vzdělávání ředitelů SŠ zřizovaných ZK 15 
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Motivace a sociální potřeby v praxi 4 

Povinnosti zaměstnavatele a vedoucích pracovníků v zajišťování podmínek PO na pracovišti 4 

Povinnosti zaměstnavatele a vedoucích pracovníků v zajišťování podmínek BOZP na pracovišti 4 

 

 

Komentář k hlavním aktivitám v oblasti vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků: 

 

Největší podíl na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vzdělávání prostřednictvím  OP VVV,  

Šablony pro SŠ a VOŠ I, Osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy. Doba realizace projektu 

je nastavena od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019.  

Ve školním roce se uskutečnilo prostřednictvím Šablon vzdělávání pedagogických pracovníků v těchto 

oblastech: 

 Inkluze 

 ICT 

 Čtenářská gramotnost 

 Matematická gramotnost 

 Cizí jazyky 

 Výchova k podnikavosti 

 Osobnostně sociální rozvoj 

 

Největší množství hodin bylo realizováno v oblasti inkluze a ICT, kterých se účastnili téměř všichni pedagogičtí 

pracovníci. Dalších oblastí vzdělávání se účastnili vyučující zaměřených předmětů. V následujícím školním roce 

bude prostřednictvím Šablon uskutečňováno DVPP v oblastech polytechnického vzdělávání, stážemi pedagogů u 

zaměstnavatelů a vzájemnými spolupracemi pedagogů  - Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost a ICT. 

 

Stejně jako v minulém školním roce, i letos pokračovala participace školy na projektu Spoluprací 

k profesionalitě. 

 

Pro společnou část maturitní zkoušky celá řada pedagogů absolvovala vzdělávání pro zadavatele, hodnotitele 

českého jazyka a literatury, hodnotitele cizího jazyka a maturitního komisaře. 

 

Specializační studium pedagogického pracovníka Metodik prevence sociálně patologických jevů v rozsahu 250 

hodin bylo ve školním roce 2017/2018 dokončeno. 

 

Ředitel školy ukončil povinné Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5, odst. 2, zákona 

č. 563/2004 Sb. v celkovém rozsahu 104 hodin. 

 

Kromě školou organizovaných vzdělávacích akcí využívali pedagogové dny určené pro samostudium, za školní 

rok 2017/2018 celkem 12 dní, což činí v přepočtu 96 hodin na pedagogického pracovníka. 

 

Škola má úspěšně zavedený systém práce s novými začínajícími učiteli, pro které je určen zkušený učitel. Jeho 

práce spočívá v nápomoci nového kolegy v celé řadě nezbytných učitelských činností a získávání zpětné vazby z 

jeho vyučovacího procesu pro plynulé začlenění do systému školy.  

 

Celkové prostředky na vzdělávání ve školním roce 2017/2018 činily 34 738,- Kč, z toho 17 450,- Kč na 

vzdělávání pedagogů. Další podstatnou část prostředků na DVPP činily mimorozpočtové zdroje, zejména 

díky realizaci projektu Šablony pro SŠ A VOŠ I. 

 

    

 

Lze konstatovat, že ve školním roce 2017/2018 bylo vzdělávání realizováno podle Plánu DVPP sestaveného 

na základě reálného odhadu možností jeho financování.  

Škola se snažila pro další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v co největší míře 

využít mimorozpočtové zdroje, což se podařilo realizovat zejména díky tzv. Šablonám pro SŠ a VOŠ I. 

V rámci dalšího vzdělávání úspěšně ukončil funkční studium ředitel školy. 

Specializační studium úspěšně ukončil školní metodik prevence sociálně patologických jevů. 
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Ve školním roce 2017/2018 škola organizovala stejně jako v  minulých letech celou řadu aktivit, které mají 

rozšířit povědomí veřejnosti o realizovaných činnostech. Jsou to tematicky zaměřené exkurze, letní a zimní 

výcvikový kurz, projektové dny a projektové činnosti apod. O celé řadě činností informovala škola veřejnost 

přispíváním článků do tištěných a elektronických médií, či v televizních reportážích. Mnohdy o těchto aktivitách 

informovaly například firmy na svých webových stránkách, firemních časopisech nebo novinových článcích.  

 

Dny otevřených dveří  

 

3. a 4. 11. 2017 (od 8:00 hod. do 17:00 hod) - účast sociálních partnerů -  C. B. G. IMPEX s.r.o., PWO Czech 

Republic, a. s., AUSTIN DETONATOR s.r.o., INDET SAFETY SYSTEMS, a. s., H&B Delta s.r.o. a RETIGO 

s.r.o. 

 

17. 11. 2017  (od 9:00 hod. do 12:00 hod) - Den otevřených dveří v rámci oslav 85. výročí založení školy 

 

18. 1. 2018 (od 10:00 hod. do 16:00 hod) 

 

      
 

Obr. Prezentační stánky firem C. B. G. IMPEX s.r.o. a AUSTIN DETONATOR s.r.o. 

 

Žáci oboru Ekonomika a podnikání prezentovali výsledky svého půlročního "podnikání". 

V rámci Dne otevřených dveří ukázali své schopnosti a dovednosti v předmětu JA studentská firma, která je 

součástí jejich výuky. Žáci, vyučující i všichni návštěvníci z řad veřejnosti, kteří se přišli podívat do naší školy, 

mohli ochutnat pečené výrobky firem Munchies a Strojařské dobrůtky, zapít vynikajícím domácím pečeným 

čajem firmy Pro - čaj a poslechnout si vizi čistě klučičí firmy Scards nabízející novinku v podobě "studentských 

karet". 

 

   
 

Obr. Prezentační stánky JA studentská firma 

 

Návštěva prvních ročníků Masarykovy veřejné knihovny Vsetín 

 

Měsíc říjen byl pro naše prváky ve znamení knihovny. Seznámili se nejen se vsetínskou knihovnou a jejími 

službami, ale bylo pro ně připraveno historické putování s průvodkyněmi v dobových kostýmech s indiciemi, 

které nás provedly významným výročím Tomáše Garrigue Masaryka. 
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Obr. Návštěva prvních ročníků Masarykovy veřejné knihovny Vsetín 

 

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů 

 

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů, jež proběhla ve dnech 9. až 13. října 2017 v rámci 

Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, organizoval Svaz strojírenské technologie Praha ve spolupráci s 

firmami Siemens, Heidenhain a Fanuc. Soutěže, která byla rozdělena do osmi bloků, se zúčastnilo celkem 144 

studentů z 31 odborných škol. Každý student měl naprogramovat v časovém limitu 90 minut součástku podle 

zadání. 

Naši žáci programovali v programu ShopMill – SinuTrain Operate 4.7-Basic a vedli si úspěšně. Tomáš Horák a 

Matyáš Juříček obsadili první dvě místa hned v úvodu soutěže. Na závěr byl vytvořen podle vítězného programu 

výrobek Spinner, jenž byl organizátory předán s dalšími cenami nejlepšímu programátorovi. Nezbývalo, než 

čekat jak si povedou ostatní a jak nakonec celá soutěž po týdenním boji skončí. 

…a pro nás skončila skvěle: student 4. ročníku Tomáš Horák obdržel pozvánku na slavnostní vyhodnocení celé 

soutěže, které se konalo 16. listopadu na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde z rukou ministra Ing. Jiřího 

Havlíčka obdržel diplom za 3. místo v celkovém vyhodnocení soutěže. 

 

          
 

Obr. Programování CNC strojů a předání ocenění Tomáši Horákovi z rukou ministra 

 

85. výročí založení školy 

 

Dne 17. 11. 2017 škola oslavila již 85. výročí svého založení. V rámci oslav škola uspořádala dopoledne 

tematicky zaměřený Den otevřených dveří a ve večerních hodinách Jubilejní ples spojený se stužkováním žáků 

čtvrtých ročníků. 
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Obr. 85. výročí založení školy spojené se stužkováním žáků 4. ročníků 
 

 

Strojírenská olympiáda Zlín 

 

Dne 22. 11. 2017 se žáci 4. ročníku zúčastnili Strojírenské olympiády ve Zlíně. Soutěžili v modelování součástí 

v Inventoru 2017, ve tvorbě programu pro CNC stroje a poslední částí byl test strojírenských znalostí. Umístění 

na stupních vítězů nám sice uniklo, ale naši studenti alespoň mohli porovnat své znalosti a dovednosti se svými 

vrstevníky z jiných středních škol Zlínského kraje zaměřených na strojírenství. Nejlépe se umístil Sebastian 

Matůš, který obsadil 4. místo za reprezentanty SPŠ Zlín. Naši školu dále reprezentovali David Škrobák a David 

Nevrlka. 

 

 

 

 

 
 

Obr. Pracovní soustředění účastníků soutěže 
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Obr. Vyhodnocení vítězů 

 

Lyžařský výcvikové kurzy  

 

Po delší době žáci školy vyrazili na pobytový lyžařský kurz. Kurz proběhnul v lyžařském areálu Kohútka 

v termínu od 26. 2. do 2. 3. 2018 Účastníci byli ubytovaní na chatě Javorka, na které jsme již dříve několikrát 

byli. Kurzu se zúčastnilo 29 žáků z 1. B a 1. C třídy. Dobré jídlo na chatě a skvěle upravené sjezdovky, to vše 

přispělo ke zdárnému průběhu kurzu. 

Žáci naší školy se v letošním roce zúčastnili i dvou dojíždějících lyžařských kurzů v zimním ski areálu v 

Karolince. První kurz se uskutečnil od 26. 2. do 2. 3. 2018. V tuto dobu jsme měli na svazích ztížené podmínky 

díky třeskutým mrazům. Žáci z 1. B a 1. C se zdokonalovali v lyžařských dovednostech na svahu. Vše proběhlo 

v pořádku a všichni si kurz užili.  

Druhý kurz proběhl ve dnech 12. 3. až 16. 3. 2018. Zúčastnili se ho žáci 1. A a 1. D. V tomto kurzu jsme měli 

zastoupeny nejen žáky na lyžích, ale i na snowboardech. 

  

 

 
 

Obr. Lyžařský výcvikový kurz na Kohútce 

 

 

Školní kolo soutěže kreslení v AutoCadu, modelování v Inventoru 

 

Školní kolo soutěže žáků ve využívání programů firmy Autodesk proběhlo 6. března 2018. Celkem se zúčastnilo 

18 žáků, kteří prokázali velmi dobré schopnosti a dovednosti ve využívání obou programů. V části 2D kreslení 

v programu AutoCAD zvítězil Erik Bartoň ze třídy 2. A, část 3D modelování ovládl Martin Hlinský ze třídy 3. 

B. Vítězové nás budou reprezentovat na mezinárobní soutěži Autodesk Academia Design 2018 v Brně. 
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Obr. Školní kolo soutěže ve 3D modelování 

 

 

Projekt k výročí Mnichovské dohody 

 

Ve dnech 7. a 9. března 2018 se žáci prvních ročníků zúčastnili projektu v hodinách dějepisu k výročí osmdesáti 

let od podepsání Mnichovské dohody. Vyzkoušeli si moderní metodu takzvané virtuální historie, ve které se vžili 

do role badatelů a přemýšleli nad otázkou: Co by bylo, kdyby nebyl „Mnichov“? 

 

 
 

Obr. Projektová výuka žáků prvních ročníků 

 

Učitel SPŠS Vsetín na konferenci v Singapuru 

 

Ve dnech od 12. do 15. března 2018 se pan Ing. Jiří Maczko, člen pedagogického sboru Střední průmyslové 

školy strojnické Vsetín, zúčastnil konference E2  Microsoft Education Exchange 2018 v Singapuru, aby tam 

předvedl novinky ve vzdělávání technických předmětů. Za Českou republiku obdrželi pozvánku k účasti na této 

mezinárodní konferenci čtyři učitelé informačních a komunikačních technologií. 

Konference E2 je pro inovativní pedagogy (MIEExperty) z celého světa čtyřdenním poznáváním a oslavováním 

jejich úspěchů. Sjíždí se sem učitelé, kteří spojují obsah, didaktiku a technologii, a to vše předvádějí ve 

vzorových příkladech, jak připravit své žáky a studenty na budoucí profesní dráhu ve 21. století.   

Toto setkávání každoročně spojuje kreativní a nejinovativnější učitele z celého světa. Stává se pro ně příležitostí 

ke spolupráci, k vytváření a sdílení jejich zkušeností. Pedagogové si zde předávají své poznatky z integrace 

nových technologií a didaktiky, jejímž cílem je pokrok v učení a dosahování lepších výsledků žáků a 

transformace ve vzdělávání.  

Pro inovaci ve výuce představil náš vyučující pomůcku pro vytvoření virtuální reality (Acer Mixed Reality 

Headset), kterou pro tento účel dlouhodobě zapůjčila škole společnost Microsoft ČR. Testováním tohoto zařízení 

se SPŠS Vsetín snaží nalézt způsob aktivního využití virtuální reality pro výuku strojírenských předmětů. 

Na konferenci byly z pedagogů z celého světa vytvořeny pětičlenné mezinárodní týmy, které spolu soutěžily na 

zadaných projektech, do nichž se snažily zapracovat moderní technologie. Skupina, do které patřil i pan Ing. 

Maczko, se nakonec stala celkovým vítězem soutěže. 
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Obr. Konference E2 Microsoft Education Exchange 2018 v Singapuru 
 

 

Projekt Čtenářská dílna 

 

V rámci projektu “Čtenářská dílna“ si žáci 1. A, 1. B a 1. C vyzkoušeli některé čtenářské strategie a metody. 

Např. tzv. příběhového hada nebo podvojný deník. Navštívili také školní knihovnu a diskutovali nad 

jednotlivými tituly a motivací k jejich četbě. 

 

 
 

Obr. Projekt Čtenářská dílna 

 

 

Autodesk Academia design 2018 

 

Autodesk Academia Design je prestižní CAD soutěž v dovednostech používání digitálních technologií (2D 

kreslení technických výkresů, 3D modelování digitálních modelů za softwarové podpory produktů společnosti 

Autodesk) pro studenty 2., 3., 4. ročníků VOŠ, SŠ a OU. Letošní ročník se uskutečnil v Brně na půdě VUT Brno 

ve dnech 6. a 7. dubna 2018. Naši školu reprezentovali Erik Bartoň z 2. A, který se v kategorii 2D kreslení 

umístil na vynikajícím 4. místě a Lukáš Daněk (4. C), který v kategorii 3D modelování obsadil krásné 14. místo 

mezi 32 účastníky z České republiky a Slovenska. 
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Obr. V pilné práci     Obr. Společná část soutěže 

  

 

Sportovní kurzy pro žáky druhých ročníků 

 

V květnu a v červnu 2018 se žáci druhých ročníků dle vlastního zájmu účastnili buď týdenního výcvikového 

vodáckého kurzu na řece Vltavě, nebo sportovně-turistického kurzu v italských Dolomitech. 

 

           
 

Obr. Výcvikový vodácký kurz a sportovně-turistický kurz 

 

 

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2018 v Brně 

 

Žáci naší školy Tomáš Bambuch a Michal Drga se aktivně zapojili s představením své práce Malá vodní 

elektrárna na Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který se konal na brněnském výstavišti 15. – 17. 5. 2018. Tento 

veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a studentům platformu 

pro propojení vědecko-výzkumné sféry s podnikatelskou praxí a zároveň napomáhá k rozvoji komunikace a 

projektové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou. 

 

 
 

Obr. Veletrh Věda Výzkum Inovace 
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Vsetínský studentský HAPPENING 2018 

 

Žáci ze Střední průmyslové školy strojnické, Střední školy Kostka, Střední odborné školy Josefa Sousedíka a 

Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy Vsetín uspořádali ve 

čtvrtek 22. června za podpory institucí Dům kultury Vsetín a Města Vsetín 3. ročník akce s názvem Studentský 

happening. Studentský happening je koncepčně a programově promýšlená studentská akce v našem městě, 

kterou pořádají a organizují žáci vsetínských středních škol. Akce je určena nejen pro ně, ale také pro širokou 

veřejnost. 

 

Holešovská regata 2018 

 

Dne 23. 6. 2018 se konal již osmý ročník hudebního festivalu Holešovská regata, kde Střední průmyslová škola 

strojnická Vsetín obhájila prvenství v soutěži netradičních plavidel 

O zhotovení vítězného „plavidla“ se postarali studenti a učitelé Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně. 

Výroba plavidla v podobě červeného draka sršícího oheň trvala zhruba měsíc a podílel se na něm tým tvořený 

dvěma učiteli a pěti žáky druhého ročníku. 

Odborná porota hodnotila především originalitu a také funkčnost jednotlivých plavidel a drak VALAŠMAK se v 

těžké konkurenci neztratil. Naopak upoutal odbornou i laickou porotu nejvíce ze všech plavidel. 

O možnost zúčastnit se nejenom naší školy, ale i ostatních základních a středních škol na Holešovské regatě se 

výraznou měrou zasluhuje již několik let firma Continental Barum s.r.o. prostřednictvím finanční dotace na 

zhotovení plavidla.  

 

     
 

Obr. Holešovská regata 2018 

 

Mistrovství České republiky škol v šachu 

 

V Kongresovém centru ve Zlíně se 19. - 20. 6. 2018  konalo Mistrovství České republiky škol v šachu a 

představily se zde v kategorii středních škol tři  týmy ze Zlínského kraje. Dva týmy Gymnázium Uherské 

Hradiště a SPŠS Vsetín si zajistily účast přímým postupem z krajského kola a tým Gymnázia Zlín postoupil na 

divokou kartu pořadatele a šachového svazu. Tým SPŠS Vsetín hrál ve složení  Jakub Krejča, Radek Zgarba, 

Ondřej Vraj a Lukáš Trčálek.  

Družstvo SPŠS bylo nasazeno na 13. pozici z 26 účastníků. Konečné umístění v konkurenci 26 družstev z celé 

ČR Zlínského kraje bylo příjemným překvapením. Naše družstvo se umístilo na velmi pěkném 6. místě a z 

družstev Zlínského kraje mělo nejlepší umístění (Gymnázium Uherské Hradiště obsadilo 11. místo a 

Gymnázium Zlín 24. místo). 

Naše škola se stává pravidelným účastníkem mistrovství ČR a ze SOŠ již podruhé získala v turnaji nejlepší 

umístění v rámci celé republiky. 
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Obr. Mistrovství České republiky škol v šachu 

 

Aktivity Domova mládeže     
                                                                                                                                                                           

Činnost DM je pestrá a bohatá. Snažíme se zaujmout žáky nejen sportem, který jim v tomto roce opravdu jde, ale 

i uměním všeho druhu. Posilujeme jejich tvořivost. Staráme se o talentovanou mládež – HC Vsetín, ale zejména 

se snažíme být oporou těm, kterým se momentálně nedaří nebo své místo teprve hledají. 

Také letos byla činnost DM možná i díky členství DM v Asociaci středoškolských klubů ČR (ASK ČR). 

Ministerstvem školství je v rámci programu státní podpory práce s dětmi a mládeží poskytována dotace, která 

sníží finanční podíl žáků na akcích a tím i zvýší jejich zájem o účast. To má tedy nejen pro ně, ale i pro 

vychovatelky velký význam. 

Dále se staráme o víkendové ubytování studentů cizích škol v dálkovém programu (např.  vyšší odborné studium 

všeobecných zdravotních sester, vysokoškolské studium školy Humanitas). Domov mládeže také dále poskytuje 

ubytování jednotlivým cizím osobám nebo skupinám osob např. důchodcům, turistům, plavcům. 

 

 

Důležité aktivity proběhlé na DM 

   

18. - 20. 9. 2017  výroba svícnů na čajové svíčky a váz k výzdobě sálu k 85. výročí školy 

 

17. 10. 2017  návštěva hvězdárny ve Vsetíně 

 

15. 11. 2017  návštěva kina ve Zlatém jablku Zlín – film BAJKEŘI 

 

říjen a listopad 2017 přípravy k výročí školy- výzdoba, tombola 

 

prosinec 2017  tvorba vánoční výzdoby školy a DM – svícny, adventní věnce apod. 

 

13. 12. 2017  pečení a zdobení vánočních perníčků pro CHARITU Vsetín 

 

20. 12. 2017  vánoční koncert v DM 

 

31. 1. 2018   turnaj v badmintonu 

 

12. 2. 2018  výroba lapačů snů   

 

leden, únor, březen 2017  návštěvy hokejových utkání ve Vsetíně 

 

12. 3. 2018  návštěva divadelního představení NOC NA KARLŠTEJNĚ ve Zlíně 

 

březen 2018  jarní a velikonoční výzdoba DM a školy 

 

12. 4. 2018  vycházka s grilováním 

 

14. 5. 2018  návštěva divadelního představení SOLO ve Zlíně – pantomima 

 

17. 5. 2018  návštěva přestavení LŠU PUSINKY ve Vsetíně 
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30. 5. 2018  DFF Zlín – film pohádka ČERTOVINY 

 

červen 2018  táborák na rozloučenou 

 

Mimo tyto aktivity se ubytovaní rádi účastní cvičení v posilovně a tělocvičně školy. Využívají bazén, sportovní 

hřiště a cyklostezku směrem na V. Karlovice. 

 

 

 

Prezentace školy na veřejnosti prostřednictvím článků a dalších příspěvků: 

 

 

Umístění příspěvku Datum 

zveřejnění 
Název příspěvku 

Den řemesel a techniky 2017 

pořádané KHK Zlínského kraje 22. 9. 2017 Den řemesel a techniky - nabídka vzdělávání školy 

Technický jarmark 2017 6. 10. 2017 Technický jarmark v Rožnově p. R - nabídka vzdělávání 

Technický jarmark 2017 13. 10. 2017 Technický jarmark ve Val. Meziříčí - nabídka vzdělávání 

Technický jarmark 2017 20. 10. 2017 Technický jarmark ve Vsetíně - nabídka vzdělávání 

Kovárenství říjen 2016 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 

Atlas školství říjen 2017 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 

Atlas školství říjen 2017 Talenti míří k nám! 

Mladá fronta DNES 20. 10. 2017 Střední školy – nabídka vzdělávání v roce 2018/2019 

Regionální televize – reklamní spot 28. 10. 2017 SPŠS Vsetín: Den otevřených dveří 

Jalovec  31. 10. 2017 Střední školy – nabídka vzdělávání v roce 2018/2019 

Deník 1. 11. 2017 
Vsetínská průmyslovka chystá oslavy 85. výročí svého 

založení 

Vsetínské noviny  3. 11. 2017 Vsetínská průmyslovka slaví 85. výročí svého založení 

Vsetínské noviny  3. 11. 2017 
Technický jarmark pomůže deváťákům s rozhodováním, 

kam po „základce“ 

Regionální televize - reportáž 7. 11. 2018 Průmyslovka pořádala Den otevřených dveří 

Internetové stránky Vsetínské 

nemocnice a.s. 
6. 12. 2017 Třicet studentů průmyslovky darovalo společně krev 

Oficiální web města Vsetín 8. 12. 2017 Třicet studentů průmyslovky společně darovalo krev 

Jalovec 12. 12. 2017 Třicet studentů průmyslovky společně darovalo krev 

Valašský deník 13. 12. 2017 Středoškoláci volili nanečisto budoucího pana prezidenta 

Deník  3. 1. 2018 Úspěchy žáků SPŠS Vsetín v programování CNC strojů  

Deník  3. 1. 2018 Nabídka vzdělávání 2018/2019  

Slavičínský zpravodaj  leden 2018 Nabídka vzdělávání 2018/2019 

Mladá fronta DNES 5. 1. 2018 Střední školy – nabídka vzdělávání v roce 2018/2019 

Kloboucký zpravodaj leden 2018 Nabídka vzdělávání 2018/2019 
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Jalovec  16. 1. 2018 
Střední školy – nabídka vzdělávání v roce 2018/2019 

 

Jalovec  16. 1. 2018 
Austin Detonator – Podporujeme vzdělávání – Střední 

průmyslovou školu strojnickou Vsetín  

Jalovec  16. 1. 2018 Indet Safety Systems – SPŠS Vsetín – dlouhodobý partner 

Firemní facebook AUSTIN 

DETONATOR s.r.o. 
únor 2018 

Talenti do Austinu 2018 

Austin Talent Marathon 2018 

Krajská hospodářská komora -

týdenní_tisková_informace_ 
16. 2. 2018 „T-PROFI“ opět ve Zlínském kraji 

Internetové stránky Zlínského kraje – 

televizní reportáž 
únor 2018 Žáci v Otrokovicích soutěžili ve skládání stavebnice Merkur 

Regionální televize - reportáž 
7. - 10. 3. 

2018 
Strojnická průmyslovka spolupracuje se základními školami 

Regionální televize - reportáž 3. - 5. 4. 2018 Průmyslovka pořádala Výběrové řízení nanečisto 

Vsetínské noviny  6. 4. 2018 Austin Detonator opět staví výzvy před mladé talenty 

Oficiální web města Vsetín 10. 4. 2018 Austin Detonator opět staví výzvy před mladé talenty 

Vsetínské noviny 20. 4. 2018 Učitel z průmyslovky delegátem konference v Singapuru 

Firemní časopis AD IMPULS květen 2018 
Talenti v Austinu 

Úspěchy vsetínských studentů v soutěži T-PROFI 

Internetové stránky deníku Týden.cz 23. 6. 2018 
Soutěž netradičních plavidel v Holešově ovládla loď Drak 

Valašmak 

Jalovec  3. 7. 2018 Drak Valašmak dobyl Holešovskou regatu 

 

 

Veřejné sbírky s účastí SPŠS Vsetín 

 

 

Veřejná sbírka – Fond Sidus  - pro nemocné děti  - škola utržila 1 050,00 Kč  

 

Veřejná sbírka Český den proti rakovině - ONKO – DUHA Vsetín – škola utržila 12 175,00 Kč 

 

Veřejná sbírka – Bílá pastelka   

 

 

 
 

Obr. Žáci při účasti na veřejné sbírce 
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Soutěže a přehlídky ve školním roce 2017/2018 

 

Za nejvýznamnější úspěch žáků školy ve školním roce 2017/2017 v rámci aktivit s talentovanými dětmi a 

mládeží lze pokládat níže uvedené  

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 

Kategorie Název práce Umístění Jméno a příjmení Třída 

Krajské kolo 

Strojírenství, hutnictví, doprava a 

průmyslový design 

Napínák řetězu horského kola 2. místo Filip Jurka 3. A 

Strojírenství, hutnictví, doprava a 

průmyslový design 

Elektrická Davidova harfa 3. místo František Borovička  

Tvorba učebních pomůcek, 

didaktická technologie 

Mechanické napětí v součástech 

pohledem elasticimetrie 

2. místo Dominik Vanduch 3. B 

Informatika Model vozidla 4x4 se všemi 

řízenými koly 

7. místo Pavel Novosad  

Okresní kolo 

Strojírenství, hutnictví, doprava a 

průmyslový design 

Napínák řetězu horského kola 2. místo Filip Jurka 3. A 

Strojírenství, hutnictví, doprava a 

průmyslový design 

Elektrická Davidova harfa 3. místo František Borovička  

Strojírenství, hutnictví, doprava a 

průmyslový design 

Malá vodní elektrárna 4. místo Michal Drga 

Tomáš Bambuch 

3. B 

3. B 

Tvorba učebních pomůcek, 

didaktická technologie 

Mechanické napětí v součástech 

pohledem elasticimetrie 

1. místo Dominik Vanduch 3. B 

Informatika Model vozidla 4x4 se všemi 

řízenými koly 

2. místo Pavel Novosad  

Školní kolo 

Strojírenství, hutnictví, doprava a 

průmyslový design 

Malá vodní elektrárna 1. místo Michal Drga 

Tomáš Bambuch 

3. B 

3. B 

Strojírenství, hutnictví, doprava a 

průmyslový design 

Napínák řetězu horského kola 2. – 3. 

místo 

Filip Jurka 3. A 

Strojírenství, hutnictví, doprava a 

průmyslový design 

Elektrická Davidova harfa 2. – 3. 

místo 

František Borovička  

Elektrotechnika, elektronika a 

telekomunikace 

Model vozidla 4x4 se všemi 

řízenými koly 

1. místo Pavel Novosad  

Tvorba učebních pomůcek, 

didaktická technologie 

Mechanické napětí v součástech 

pohledem elasticimetrie 

1. místo Dominik Vanduch 3. B 

 

 

Soutěže v cizím jazyce 

 

Soutěž Umístění Jméno a příjmení Třída 

Okresní kolo 

Olympiáda AJ 2. místo Jan Holinka 1. B 

Krajské kolo 

Olympiáda AJ 8. místo  Jan Holinka 1. B 

Školní kolo 

Olympiáda AJ 1. místo Natálie Ilnická  1. D 

Olympiáda AJ 2. místo Jan Holinka 1. B 

Olympiáda AJ 3. až 5. místo Ondřej Juráň 

Veronika Štěpánová 

Vilém Marek 

2. D 

2. D 

1. B 

 

 

Soutěže v českém jazyce, literatuře a umění 

 

Soutěž Umístění Jméno a příjmení Třída 

Školní kolo 

Olympiáda CJLU 1. místo Filip Čáp 4. C 
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Olympiáda CJLU 2. místo Nikola Brhlová 3. D 

Olympiáda CJLU 3. místo Tomáš Satín 4. A 

Okresní  kolo 

Olympiáda CJLU 7. - 9. místo Filip Čáp 4. C 

Olympiáda CJLU  Nikola Brhlová 3. D 

Okresní kolo 

Recitační soutěž 1. místo František Borovička 3. A 

Krajské kolo 

Recitační soutěž  František Borovička 3. A 

 

 

Přírodovědné soutěže 

 

Soutěž Umístění Jméno a příjmení Třída 

Celostátní kolo 

Grand prix středních škol v šachu – mistrovství ČR   6. místo Jakub Krejča 

Radek Zgarba  

Ondřej Vraj 

Lukáš Trčálek 

3. D 

3. D 

1. B 

4. C 

Krajské kolo 

Grand prix středních škol v šachu  2. místo Jakub Krejča 

Radek Zgarba  

Ondřej Vraj 

Lukáš Trčálek 

3. D 

3. D 

1. B 

4. C 

Krajské kolo 

Ekoolympiáda 10. místo Martin Fojtík 

Zuzana Kubíčková 

Eliška Gajdošová   

4. D 

4. D 

4. D 

Mezinárodní soutěž  - SPŠ Povážská Bystrica 

Matematika 1. místo Samuel Mitura 3. B 

Šachy – soutěž družstev 1. místo Radek Zgarba 

Ondřej Vraj 

Lukáš Trčálek 

3. D 

1. B 

4. C 

Školní kolo 

Matematický klokan – kategorie Junior 1. místo Ondřej Staňo 1. B 

Matematický klokan – kategorie Junior 2. místo David Ondrůš 2. D 

Matematický klokan – kategorie Junior 3. místo Veronika Štěpánová 2. D 

Školní kolo 

Matematický klokan – kategorie Student 1. místo Lukáš Bayer 4. D 

Matematický klokan – kategorie Student 2. místo Lukáš Trčálek 4. C 

Matematický klokan – kategorie Student 3. místo Tomáš Adamec 3. D 

 

 

Odborné soutěže 

 

Soutěž Umístění Jméno a příjmení Třída 

Školní kolo - AutoCad 

Kreslení ve 2D v AutoCADu 1. místo Erik Bartoň  2. A 

Kreslení ve 2D v AutoCADu 2. místo David Mikula 3. B 

Kreslení ve 2D v AutoCADu 3. místo Tomáš Kamas 3. A 

Školní kolo - Inventor 

Modelování 3D – Inventor 1. místo Lukáš Daněk 4. C 

Modelování 3D – Inventor 2. místo Michal Drga 3. B 

Modelování 3D – Inventor 3. místo Martin Hlinský 3. B 

Školní kolo - CNC 

Programování CNC – CNC Cup 1. místo Radim Zavičák 2. C 

Programování CNC – CNC Cup 2. místo Jan Frýdl 3. C 

Programování CNC – CNC Cup 3. místo Michal Drga 3. B 

Mezinárodní soutěž  - SPŠ Povážská Bystrica 

Kreslení ve 2D v AutoCADu 1. místo Erik Bartoň 2. A 

Modelování 3D – Inventor 2. místo Martin Hlinský 3. B 
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Modelování 3D – Inventor 3. místo Michal Drga 3. B 

Mezinárodní soutěž  - Autodesk Academia Design 2018 

Kreslení ve 2D v AutoCADu 4. místo Erik Bartoň 2. A 

Modelování 3D – Inventor 14. místo Lukáš Daněk 4. C 

Strojírenská olympiáda - Zlín 

Souhrn strojírenských znalostí 4. místo Sebastian Matůš 4. A 

Souhrn strojírenských znalostí 7. místo David Škrobák 4. A 

Souhrn strojírenských znalostí 11. místo David Nevrlka 4. A 

Celostátní soutěž programování CNC – MSV Brno 

Programování CNC ShopMill – SinuTrain Operate 4.7 3. místo Tomáš Horák 4. B 

Programování CNC ShopMill – SinuTrain Operate 4.7 Bez umístění Matyáš Juříček 4. B 

 

 

Tělovýchovné soutěže 

 

Soutěž Umístění Jméno a příjmení Třída 

Krajské kolo 

Florbal 2. místo Týmová soutěž  - 

Okresní kolo 

Basketbal 3. místo Týmová soutěž  - 

Národní kolo 

Přespolní běh 10. místo Týmová soutěž - 

Okresní kolo 

Kopaná 2. místo Týmová soutěž - 

Krajská soutěž 

Juniorský maratón ve Zlíně 4. místo Týmová soutěž - 

Okresní kolo 

O pohár 17. listopadu ve volejbalu 2. místo Týmová soutěž - 

 

 

Přehled soutěží a přehlídek s účastí žáků školy ve školním roce 2017/2018 
 

 Počty účastníků 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo 

Matematický KLOKAN 

kategorie Student 3. a 4. roč. 
26 26 - - 

Matematický KLOKAN 

kategorie Junior 1. a 2. roč. 
34 34 - - 

Matematická olympiáda 

kategorie „B“ 
3 - - - 

Matematická olympiáda 

kategorie „C“ 
2 - - - 

Fyzikální olympiáda 

Kategorie „C“ 
1 - - - 

Středoškolská odborná činnost 
5 prací 

 (6 žáků) 

5 prací 

(6 žáků) 

4 práce 

(4 žáci) 
- 

Olympiáda z anglického jazyka 18 1 1 - 

Olympiáda z českého jazyka 20 2 - - 

Recitační soutěž - 1 1 - 

2D kreslení  7 - - 1 

3D modelování - Inventor 11 - - 2 

Programování CNC 8 - - 2 

Ekonomická olympiáda 18 - 5 - 

Volejbal 18 8 - - 

Lehká atletika - 12  - 

Florbal - chlapci 30 17 17 - 

Kopaná - 20 - - 
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Ve školním roce 2016/2017 organizovala řadu projektových a rozvojových aktivit. Svoji činnost a 

zajímavé nebo ocenění hodné aktivity prezentovala v různých médiích.  

Škola cíleně a systémově pracuje s talentovanými a nadanými žáky, vytváří podmínky pro rozvoj jejich 

schopností a talentu. Pedagogové tyto žáky připravují pro celou řadu vyhlašovaných soutěží, které ověřují 

jejich dovednosti a znalosti. Žáci školy zaznamenávají v těchto soutěžích výborných výsledků. 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí   
 

Ve školním roce 2017/2018 byla provedena Českou školní inspekcí, Zlínským inspektorátem inspekční činnost 

na Střední průmyslové škole strojnické Vsetín v termínu 15. 11. 2017 až 21. 11. 2017.  

 

Předmětem inspekční činnosti bylo: 

 Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího 

programu, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu, zjišťování a hodnocení 

souladu školního vzdělávacího programu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem za 

období od poslední inspekční činnosti, 

 hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků a poskytování školních služeb v 

oblastech vymezených úkoly Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018, 

 kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání, 

 kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

činnostech a při poskytování školských služeb, poskytování nezbytných informací žákům k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví a kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně vyhotovení a zaslání 

záznamu o úrazu stanoveným orgánům a institucím, 

 kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem 

na cílovou skupinu strávníků a na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby. 

 

Inspekční zpráva Čj. ČŠIZ-880/17-Z včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole a 

v místně příslušném inspektorátu České školní inspekce. Zároveň je zpráva zveřejněna na webových stránkách 

České školní inspekce a v informačním systému InspIS PORTÁL. 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 byla Českou školní inspekcí provedena ve škole inspekční činnost v termínu 

15. 11. 2017 až 21. 11. 2017. Škola se účastnila elektronických šetření prostřednictvím inspekčního 

systému InspIS. 

 

 

 

Basketbal - 12 - - 

Stolní tenis 12 - - - 

Přespolní běh - 6 6 6 

Nohejbal - 4 - - 

Silový čtyřboj 350 -  - 

Plavecká štafeta měst  - 20 - - 
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10 Základní údaje o hospodaření organizace   
 

Ve školním roce 2017/2018 realizovala organizace svoji činnost v rámci níže uvedených limitů přidělených  

v jednotlivých letech 2017 a 2018. Podrobný rozbor hospodaření zpracovává organizace ve Výroční zprávě  

o hospodaření ke konci kalendářního roku. 

 

Základní údaje o hospodaření organizace 
 

Neinvestiční prostředky: 
Rozpočet na rok 2017 

stav k 31. 12. 2017 

Rozpočet na rok 2018 

stav k 31. 8. 2018 

Platy 19 816 826,00 22 071 078,00 

Ostatní osobní náklady 403 000,00 270 000,00 

ONIV přímé 7 540 673,00 8 289 676,00 

ONIV provozní 5 238 600,00 4 923 000,00 

NIV ostatní 420 816,80 0,00 

Celkem 33 419 915,80 35 553 754,00 

 

Platy – mzdové prostředky pro zaměstnance školy zaměstnané formou Pracovní smlouvy   

Ostatní osobní náklady -  mzdové prostředky pro zaměstnance zaměstnané na tzv. Dohodu  

ONIV přímé  - náklady spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, pořízením učebních pomůcek  

                        + zákonné odvody za zaměstnance   

ONIV provozní – prostředky na provoz organizace   

NIV ostatní – zálohy na projektovou činnost z evropských fondů a státního rozpočtu nebo z fondů zřizovatele 

 

Ve školním roce 2017/2018 pokračovala škola v aktivitách svého dalšího materiálně technického rozvoje. 

 

V rámci  akce SPŠ strojnická Vsetín – modernizace pracoviště praktického vyučování. 

Zvýšení odborné kvality výuky předmětu praxe souvisí s požadavky sociálních partnerů školy na kvalitu a 

odbornou erudici absolventů školy, proto bylo přistoupeno k pořízení nového vybavení do pracoviště 

praktického vyučování. Realizace této akce byla podmíněna získáním investiční dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP), prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionu, investiční priorita 10 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání včetně odborné přípravy 

pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, 

specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Bylo pořízeno 

následující vybavení: 

 

  

Položka majetku - investiční 
Vstupní cena stroje 

(v tis. Kč) 

Bruska na plocho + další vybavení 337 

Univerzální bruska 749 

CNC soustružnické centrum s volbou CNC řídicího systému 845 

CNC frézovací centrum s volbou CNC řídicího systému 943 

Univerzální pásový schodolez 150 

Celkem: 3  024 

  

Položka majetku - neinvestiční 
Vstupní cena stroje 

(v tis. Kč) 

Ostřička nástrojů 25 

Ostřička hoblovacích nožů 15 

Ostřička pilových kotoučů 15 

PC včetně monitoru 16 ks (25 000 Kč/ks) 400  

Celkem: 455 
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Dále byly do výuky pořízeny radiomagnetofony, basketbalové míče, síť na badminton, ponorné čerpadlo, vrtací 

šroubovák, kompresor, svářecí hořák, kotoučová pila, USB teploměr, nástěnná mapa, řezačka kotoučová, 

svařovací kabely, frézka, PC, monitory, dataprojektory, notebooky pro vyučující, gola sada, prostřihovačka, 

pákové nůžky, tabule, promítací plátno, vybavení celé nové počítačové učebny nábytkem v hodnotě 123 tis. Kč, 

aj.  

Další velkou položkou bylo pořízení nového vybavení několika kabinetů v celkové hodnotě 472 tis. Kč a další 

provozní vybavení jako úklidové vozíky, rudl, vysavač na mytí oken, kastroly, varný plynový kotel v hodnotě 

342 tis. Kč, server FORTIGATE v hodnotě 49 tis. Kč aj. 

  

Byla také provedena výměna ventilátorů v dílnách v celkové hodnotě 211 tis. Kč. 

 

 

Organizace ve sledovaném období hospodařila s vyrovnaným rozpočtem a se ziskem z doplňkové činnosti 

ve výši 302 138,- Kč. Obecně lze konstatovat, že zřizovatel školy podporuje její rozvoj a společně s 

organizací hledá zdroje pro financování jejich rozvojových aktivit.  

 

 

11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
 

 

Projekty realizované  

 

a) Program Erasmus+, Odborný rozvoj strojařů v reálném pracovním prostředí, číslo projektu: 
KA - 2017-1-CZ01-KA102-034663 - stáže pro 24 žáků v Miláně 
 

Ve školním roce 2017/2018 jsme realizovali dvě stáže v rámci projektu ERASMUS+.  

Program Erasmus+ je zaměřen na mobilitu žáků, odborná praxe byla realizována pro 2 skupiny žáků v Itálii v 

Milánu. Se žáky byl po celou dobu zajištěn pedagogický dozor. 

 

Realizace stáží: 

 

17. 9 až 8. 10. 2017 - 12 žáků ze třetích ročníků 

21. 1 až 12. 2. 2018 - 12 žáků z druhých ročníků 

 

Dvě skupiny po dvanácti žácích ze SPŠS Vsetín se zúčastnily v rámci programu Erasmus+ třítýdenního 

pracovního pobytu v italském Miláně. Cílem výjezdu do zahraničí bylo nejen poskytnout žákům možnost získat 

praktické pracovní zkušenosti z oblasti jimi studovaných oborů, ale také načerpat nové sociální podněty a poznat 

životní styl obyvatel miliónového velkoměsta, jinak řečeno, seznámit se blíže s životem v jedné z významných 

zemí EU.    

Na zprostředkování pobytu našich žáků v Itálii se podílela organizace Evolvo, která zajišťovala vše potřebné k 

úspěšnému průběhu celého pobytu v Miláně; vlastní program byl financován z fondů EU.   

Žáci pracovali ve výrobních firmách a v ubytovacích zařízeních. Vzhledem k tomu, že na SPŠS je možné 

studovat obory zaměřené na strojírenství a ekonomii, bylo k tomuto rozdělení přihlédnuto i zde: pracoviště 

zahrnovala firmu specializovanou na strojní výrobu, počítačovou firmu, značkový autoservis, a také hotel a 

hostel, kde se např. v účetních operacích zdokonalovaly žákyně ekonomie, např. na recepci hostelu Aig Piero 

Rotta, ve firmě Fassina SPA atd. 

Se svými tutory a kolegy na pracovištích, rovněž pak s pracovnicemi hostitelské organizace žáci komunikovali 

pouze v anglickém jazyce, což jim umožnilo nejen prohloubit si znalosti angličtiny v praktických každodenních 

situacích, ale také uvědomit si, do jaké míry je tato lingua franca 21. století v dnešním globalizovaném světě 

důležitá.   

K celé akci nelze než dodat, že splnila svůj účel, a že i v budoucnu o ni žáci projeví neméně velký zájem. 
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Obr. Účastníci programu ERASMUS+ v Milánu 

 

b) Program podpory odborných praxí TANDEM 
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže 

 

Realizace stáží: 

 

6. 5 až 19. 5. 2018 - 4 žáci ze školy Lothar-von-Faber-Schule v Nürnbergu ve Vsetíně 

10. 6 až 24. 6. 2018 - 5 žáků ze SPŠS Vsetín v Norimberku 

 

Žáci druhých a třetích ročníků se zúčastnili projektu Tandem, který nabízí česko-německou spolupráci v oblasti 

výměn mládeže.  Naše škola spolupracovala se školou  Lothar-von-Faber-Schule v Norimberku zaměřenou na 

hospodářství, správu a administrativu. Žáci během projektu, který se konal ve dvou termínech 6. 5. - 19. 5. 2018 

ve Vsetíně a 10. 6. – 24. 6. 2018 v Norinberku, navštívili partnerské školy, využili poznatky získané ve škole 

během společné praxe ve firmách  a poznali kulturu obou zemí. Na naši školu přijela skupinka čtyř německých 

žáků, kteří  spolu s našimi žáky měli možnost získat praxi ve firmě Woco STV, s.r.o. v Jasenicích. Během 

pobytu žáci navštívili také Městský úřad ve Vsetíně a firmy Meyer & Cie a Hirschmann, kde byli detailně 

obeznámeni s výrobní, vývojovou, kancelářskou i technickou částí závodů. Ve volném čase si mohli prohlédnout 

zajímavá místa v našem okrese. Do Německa vycestovalo pět žáků SPŠS Vsetín. Naši žáci v Norimberku získali 

praxi v německých úřadech, kde měli možnost vyzkoušet si práci v zahraničí, procvičit znalost cizího jazyka a 

rozvíjet samostatnost. 

 

     
 

Obr. Němečtí žáci ve Vsetíně    Obr. Žáci SPŠS Vsetín v Norimberku 

     
V následujícím školním roce 2018/2019 bude škola ve spolupráci s košickou Strednou priemyselnou školou 

strojnickou realizovat v rámci projektu ERASMUS+ aktivitu pod názvem Kultúrne dedičstvo pohľadom 

mladých. Dále bychom chtěli pokračovat v programu výměnných stáží Tandem.  

V projektu ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA nebyla naše žádost pod číslem 2018-1-

CZ01-KA102-047367 schválena, figuruje v pořadí náhradníků. 

 

 

Obecně lze konstatovat, že ve sledovaném období škola reagovala na výzvy, připravovala a realizovala 

projekty podporující její hlavní činnost. Usilovala o využívání mimorozpočtových dotačních zdrojů, 

prostředků EU a zřizovatele.   
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12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  
 

Škola již tradičně po mnoho let nabízí občanům Vsetína a jeho okolí ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati 

Zlín formou tzv. Univerzity třetího věku. Vzdělávání je určeno lidem, kteří dosáhli důchodového věku, není 

vzděláváním zvyšujícím či rozšiřujícím kvalifikaci. U3V je realizována jako dvouletá, rozdělena do čtyř 

semestrů, ve kterých se snažíme posluchačům zajistit atraktivní nabídku přednášek.  

Ve školním roce 2017/2018 probíhaly v obou studijních semestrech bloky přednášek pod vedením JUDr. Libora 

Šnédara, Ph.D. na téma Člověk, stát a právo. Zájem o studium se oproti předchozímu období zvýšil na celkový 

počet 28 posluchačů. 

 

 

SPŠS Vsetín vyvíjí aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání, a to zejména v oblasti Univerzity třetího 

věku. Škola je v kontaktu s celou řadou firem, jejíchž pracovníků nabízí oblasti rekvalifikací i dalšího 

profesního vzdělávání, což se v předchozích letech podařilo úspěšně realizovat. Na webových stránkách 

škola nabízí případným zájemcům možnost dalšího vzdělávání, především se zaměřením na strojírenství a 

ICT. 

 

 

 

13 Údaje o předložených a školou realizovaných programech 

financovaných z cizích zdrojů  
 

 

 
Projekty realizované: 

 

 Program Erasmus+, odborný rozvoj strojařů v reálném pracovním prostředí, číslo projektu: 2016-1-

CZ01-KA102-022972. Maximální výše podpory činí: 54.544,- EUR. 

 

 IROP - Modernizace pracoviště praktického vyučování CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002768. 

Maximální výše podpory činí: 3 515 000 Kč 

 

 Program podpory odborných praxí pro učňovské, střední a vyšší odborné školy TANDEM, číslo žádosti 

VSNU-18-2-ZUFO-TP. Výše podpory 32 100,- Kč 

 

Financování aktivit z účelových darů: 

 

 Holešovská Regata – 17.308,- Kč 

 Materiál do dílen – 34.044,- Kč  

 

Projekty připravené k realizaci ve školním roce 2018/2019: 

 

 Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, registrační číslo: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497. Maximální výše podpory: 970.070,- Kč. 

 

 Program Erasmus+ Kultúrne dedičstvo pohľadom mladých, číslo projektu: 2018-1-SK01-KA229-

146340-_2. Maximální výše podpory 15.142,- EUR. 

 

 Realizace projektu prostřednictvím - Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I 

 

 

 
 

Škola využívá možnosti čerpání finančních prostředků cizích zdrojů, zejména z prostředků Evropské 

unie. 
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14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery  

 
SPŠS Vsetín má již po mnoho let rozvinutou výbornou spolupráci s dalšími subjekty. Tato spolupráce navazuje 

na již dříve realizované aktivity, tak se rovněž dále doplňuje o aktivity nové. Vyzdvihnout je velký zájem firem o 

zapojení se do celé řady společných činností třeba jako jsou vzájemná setkávání u kulatého stolu, realizace 

povinných praxí žáků ve firmách, nabídka exkurzí žáků a učitelů do provozů, realizace vzdělávacích aktivit pro 

žáky apod. Je potěšující, že o začlenění do sociálního partnerství projevují zájem další firmy. 

 

Spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou 
 

Spolupráce školy, Krajské hospodářské komory a sociálních partnerů přispívající k motivaci žáků základních 

škol k technickému a přírodovědnému vzdělávání se uskutečnila v měsících září a říjen 2017. Na základě této 

spolupráce prezentovala škola možnosti poskytovaného technického vzdělávání na akcích nazvaných Technický 

jarmark přímo ve firmách působících v městech Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí. Žáky 

z různých základních škol přivážely autobusy přímo do firem a zástupci školy prezentovali obory vzdělání po 

prohlídkách firem přímo na místě. Akce byla velmi dobře hodnocena jak žáky, tak také učiteli, kteří je 

doprovázeli. Náklady spojené s přepravou žáků základních škol financovala Krajská hospodářská komora. Firmy 

tak navštívilo několik stovek žáků základních škol.  

Další uskutečněná aktivita s Krajskou hospodářskou komorou nazvaná Den řemesel a techniky proběhla 

v průmyslovém areálu ve Zlíně. Zahrnovala opět celkové představení školy, nabízených studijních oborů a 

zajímavých poznatků z výuky žákům základních škol a široké veřejnosti. 

 

   
 

Obr. Technický jarmark a Den řemesel a techniky 

 

 

Projekt Austin Talent Marathon 

 

Vsetínská firma Austin Detonator, s.r.o. i pro školní rok 2017/2018 připravila ve spolupráci se SPŠS Vsetín 

významnou aktivitu určenou pro vybrané žáky druhých ročníků nazvanou Austin Talent Marathon. Ve dnech 15. 

- 16. 2. 2018 se uskutečnil 2. ročník Austin Talent Marathonu - soutěžní akce určené studentům 2. ročníku SPŠS 

Vsetín. Tři týmy, tři mentoři, odborná exkurze, týmová dvaadvacetihodinová práce na projektech, závěrečné 

obhajoby, výzva a zábava, ale také adrenalin a vyčerpání. První část aktivity se odehrávala v prostorách firmy, 

kde se žáci podrobněji seznámili s prostředím firmy, jejími mentory a stanovenými úkoly. Druhá část projektu se 

již konala v prostorách školy, kde se každý tým musel rozhodnout pro jeden ze čtyř zadaných úkolů. V rámci 

tohoto času musely týmy úkol vypracovat a připravit prezentaci pro obhajobu tohoto projektu.  Po celou dobu 

byly týmům k dispozici zaměstnanci firmy, kteří fungovali v rolích mentorů. Žáci si sami rozvrhli stanovený čas 

na dobu práce a odpočinku.  
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Obr. Práce týmů Austin Talent Marathonu na zvoleném úkolu 

 

 

 
 

Obr. Účastníci projektu Austin Talent Marathonu 

 

 

Soutěž Talenty pro firmy T-PROFI 

 
Dne 19. dubna 2018 proběhlo v Praze celorepublikové kolo soutěže Talenty pro firmy T-PROFI, kterou pořádala 

Hospodářská komora ČR.  Společný tým složený ze žáků SPŠS Vsetín, ZŠ Křižná, zástupce firmy Austin 

Detonator s. r. o. a vyučujících obou škol,  do Prahy postoupil jako vítězné družstvo z krajského kola v 

Otrokovicích. Ačkoliv jsme nedosáhli nejvyšších met, mezi zástupci 14 krajů ČR jsme se neztratili. Celou dobu 

náš tým držel krok, své dílo dokončil a odevzdal výsledek plně funkční.  

 

 
 

Obr. Celorepublikové kolo soutěže Talenty pro firmy T-PROFI  

 
 

Talenti do Austinu 2017/2018 

 

V letošním školním roce proběhnul již 2. ročník půlročního talent programu pro studenty 3. ročníku SPŠS 

Vsetín. Podzimní přihlašování, výběr do skupiny Talentů, únorový dvoudenní Austin Talent Camp, práce na 

individuálních projektech, prezentace výstupů na březnovém Prezentačním dnu a odborné praxe žáků ve firmě. 

Nakonec žáci prezentovali na závěrečné Minikonferenci, co se vše naučili. 
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Obr. Účastníci projektu Talenti do Austinu 

 

Výběrové řízení nanečisto 

 

SPŠS Vsetín zorganizovala dne 27. 3. 2018 ve spolupráci se sedmi významnými firmami - GALVAMET spol. s 

r.o., KOVAR a. s., INDET SAFETY SYSTEMS a. s., AUSTIN DETONATOR s. r. o., PWO Czech Republic a. 

s., C.B.G. Impex s.r.o. a ZV nástroje s. r. o. projektový den nazvaný Výběrové řízení nanečisto. Do této akce se 

aktivně zapojilo 49 žáků třetího ročníku. 

 

 
 

Obr. Výběrové řízení nanečisto 

 

Setkání sociálních partnerů u kulatého stolu 

 

Realizace setkání sociálních partnerů u kulatého stolu dne 4. 10. 2017 s devíti firmami o prohloubení spolupráce 

se školou a diskuzí nad řadou aktivit a informací: AUSTIN DETONATOR s.r.o., C.B.G. Impex s.r.o. CEBES 

a.s., INDET SAFETY SYSTEMS a.s., PWO Czech Republic a.s.,TRYON, s.r.o., WASON CZ s.r.o., JC-

METAL s.r.o. a H&B Delta s.r.o. 

Dne 27. 3. 2018 proběhlo v odpoledních hodinách na půdě školy druhé setkání sociálních partnerů u kulatého 

stolu v daném školním roce. Zúčastněné firmy: AUSTIN DETONATOR s.r.o., C.B.G. Impex s.r.o., PWO Czech 

Republic a.s., TRYON, s.r.o., JC-METAL s.r.o., Renetra s.r.o., H&B Delta s.r.o. a ZV nástroje s.r.o. 

 

 

Obr. Setkání sociálních partnerů u kulatého stolu 
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Exkurze ve firmě Trimill a. s. 

 

V pátek 15. 6. 2018 se třídy 2. C a 2. A zúčastnily exkurze do firmy Trimill a.s. Součástí exkurze byla prohlídka 

nově otevřené výrobní haly a bohatý doprovodný program. 

 

 
 

Obr. Exkurze ve firmě Trimill 

 

Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve 

Zlínském kraji 

 

Stejně jako v minulých letech probíhaly v odborných učebnách a ve školních dílnách aktivity v rámci procesu 

udržitelnosti projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010 „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní 

výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“. V rámci udržitelnosti tohoto projektu přicházeli 

v průběhu školního roku 2017/2018 na SPŠS Vsetín žáci z 5 základních škol (ZŠ Luh Vsetín, Trávníky Vsetín, 

ZŠ Křižná, Valašské Meziříčí, ZŠ Horní Lideč a ZŠ Valašská Polanka). Prostřednictvím učitelů praktického 

vyučování a učitelů vybraných odborných předmětů v dopoledních i odpoledních hodinách získávali základní 

informace z oblasti ručního zpracování dřeva, kovů a plastů, konstruování na počítačích, z oblasti metrologie a 

dalších oblastí strojírenské výroby. 

   

 

   

 
 

 

Obr. Žáci ZŠ v dílnách SPŠS Vsetín 
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Týden vysokoškolákem 

 

Ve dnech o 9. 4. – 13. 4. 2018 si dvanáct žáků 3. ročníku mohlo vyzkoušet, jaké to je stát se na týden 

vysokoškolským studentem. Tento projektový týden probíhal už v minulých dvou letech s účastí naší školy. 

Jedná se o projekt UTB ve Zlíně, kdy žáci střední školy navštěvují týden univerzitu, a je pro ně připraven 

program tak, aby se seznámili s výukou na vysoké škole. Program byl koncipován jako min. 4 hodiny laboratoří 

denně, ale zahrnoval i firemní návštěvu, kurz práce s literárními zdroji v knihovně UTB a seznámení s 

laboratořemi CPS. 

 

Aktivity s partnerskou školou SPŠ Povážská Bystrice 

 

Dne 26. 4. 2018 SPŠS Vsetín pořádala již tradiční soutěže v technických, přírodovědných a sportovních 

dovednostech mezi partnerskými školami SPŠ Povážská Bystrica a SPŠS Vsetín dne v disciplínách: matematika, 

šachy, AutoCAD, Inventor, volejbal a florbal.  

 

 
 

Obr. Soutěž v AutoCADu a Inventoru 

   

 

Spolupráce s odborovou organizací 

 

Vedení školy spolupracovalo s odborovou organizací a v souladu s legislativou projednávalo s jejími 

zástupci důležité dokumenty související s chodem organizace.   
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Ocenění vynikajících absolventů městem Vsetín 

 

Město Vsetín, další sociální partner školy, ocenilo dne 21. 6. 2018 vynikající absolventy vsetínských škol. Na 

slavnostním setkání žáků s představiteli města byli níže uvedení žáci SPŠS Vsetín oceněni za své výsledky 

v průběhu vzdělávání, vzornou reprezentaci školy na soutěžích či práci pro třídní kolektiv. 

 

Sebastian Matůš  

- výborný prospěch s vyznamenáním po celou dobu studia 

- reprezentace školy v odborných soutěžích 

- 4. místo v celostátním kole soutěže SOČ 

 

David Škrobák  

- výborný prospěch po celou dobu studia 

- reprezentace školy v odborných soutěžích 

 

Jaromír Janoško  

- výborný prospěch s vyznamenáním po celou dobu studia 

 

Pavel Novosad  

- za výborný prospěch po celou dobu studia a reprezentaci školy v odborných soutěžích 

 

Tomáš Horák  

 - za reprezentaci školy v konstruování na CNC strojích a 3. místo v celostátní soutěži 

 

Vít Šimara  

- za výborné studijní výsledky po celou dobu studia a reprezentaci školy v odborných soutěžích 

 

Filip Čáp 

- reprezentace školy na soutěžích jak na úrovni okresní také krajské v oblasti sportovní, technické, humanitní 

např. (florbal, programování na CNC, Olympiáda v ČJ aj.) 

- účast na projektu 72 hodin. 

- výborné studijní výsledky v celém průběhu studia průměrný prospěch 1,00 

- velice kladné hodnocení vystupování a chování a morální hodnoty  

 

Lukáš Daněk 

- reprezentace školy na soutěži programování CNC na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 

 - výborné studijní výsledky 

- aktivní zapojení při účasti na mnoha školních akcích. 

 

Lukáš Trčálek  

- reprezentace školy na šachových turnajích 

- velice kladně hodnocen spolužáky, kterým byl vzorem a pomocníkem při zvládání studia. Při žádosti o pomoc 

ze strany spolužáků byl vždy velmi vstřícný.   

 

Veronika Luňáčková 

- během celého studia dosahovala výborných studijních výsledků (studovala s vyznamenáním), aktivně se 

zapojovala do školních projektů 

 

Dominika Zemánková 

- během celého studia dosahovala výborných studijních výsledků (studovala s vyznamenáním), aktivně se 

zapojovala do školních projektů. 

 

Tomáš Novosad  

- během celého studia dosahoval výborných studijních výsledků (studoval s vyznamenáním), aktivně se 

zapojoval do školních sportovních soutěží a pomáhal při propagaci školy na Holešovské regatě. 
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Obr. Ocenění absolventi SPŠS Vsetín s vedením města Vsetína 

 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 SPŠS Vsetín dále rozvíjela dlouholetou spolupráci se sociálními partnery a 

navázala spolupráci s dalšími firmami. Uskutečnily se dvě setkání sociálních partnerů u kulatého stolu, 

Výběrové řízení nanečisto, projekty Austin Talent Marathon a Talenti do Austinu, stáže žáků SPŠS Vsetín 

a partnerské školy z Německa v rámci projektu Tandem, odborné práce žáků druhých a třetích ročníků, 

či řada zajímavých exkurzí. Pro následující školní rok se nově připravují odborné stáže ve firmách pro 

učitele technických a přírodovědných předmětů 

 

 

       
Zpracoval: Miroslav Václavík 

Ve Vsetíně, dne 14. 9. 2018 

 


