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Úvod 
 

Stejně jako dva předcházející školní roky, tak i ten letošní 2021/2022 byl silně poznamenán pandemií 

COVID-19. Po útlumu šíření nemoci přes letní měsíce 2021 spousta z nás doufala, že se tato nemoc s 

podzimem v té samé síle již nevrátí. Přání se však bohužel nenaplnilo. Na nový školní rok jsme však byli 

výrazně lépe připraveni. Učitelé i žáci získali v předchozím období bohaté zkušenosti s distanční výukou. 

Mnoho z nich nemoc prodělalo či absolvovalo preventivní očkování, tudíž získali certifikát, 

prostřednictvím něhož nemuseli absolvovat povinné testování antigenními testy.  

Ze státního rozpočtu škola obdržela finanční prostředky na doučování žáků. V prvním pololetí školního 

roku žáků 4. ročníků, aby měli možnost se tito žáci kvalitně se připravit na úspěšné dokončení svého studia. 

U nich jsme doučování zaměřili na stěžejní maturitní předměty. Ve druhém pololetí se tato možnost 

doučování rozšířila i na žáky ročníků nižších. 

V měsíci září škola začala fungovat v poměrně běžném režimu, ovšem se zvýšenými hygienickými 

předpisy. Z kraje měsíce září jsme stihli zorganizovat dvoudenní adaptační kurzy žáků prvních ročníků 

v okolí Vsetína. Dále se realizoval odložený týdenní výcvikový vodácký kurz na řece Vltavě, který měli 

žáci absolvovat na konci druhého ročníku, což se povedlo s několika měsíčním zpoždění až v ročníku 

třetím.  

Podle vývoje pandemie se v průběhu podzimních měsíců postupně měnily povinnosti škol a školských 

zařízeních. Nošení ochrany dýchacích cest bylo vyžadováno jen v prostorách školy mimo vlastní výuku, 

kdy byli žáci usazeni v lavicích. Povinné screeningové testování na nemoc u osob bez očkování či 

prodělané nemoci bylo v polovině září zrušeno zcela. Kvůli negativnímu vývoji pandemie bylo však 

opětovně zavedeno v měsíci lednu. Pro školy byla nově zavedena povinnost hlásit Krajské hygienické 

stanici rizikové kontakty nakažených osob, které byly následně poslány do domácí karantény. Mezi 

rizikové kontakty nespadaly osoby s ukončeným očkováním, či po prodělané nemoci. Dané nařízení 

zaměstnávalo školu výrazným způsobem po většinu školního roku, protože se musely co nejdříve a 

důsledně trasovat dotčené osoby. To se dělo nejen přes pracovní týden, ale i o víkendech. Nakažené osoby 

se vyskytly opakovaně ve všech třídách, a to jak mezi žáky, tak i učiteli. Mnohokrát se staly případy, kdy 

se žáci vrátili do školy, ale po zjištění nakaženého spolužáka a následného rizikového kontaktu, byli opět 

posláni domů. Část žáků (tzv. nerizikové kontakty) zůstávala ve škole, kde probíhala prezenční výuka. Žáci 

v domácím prostředí měli určeno samostudium se zadanými úkoly. Přes internet probíhaly v odpoledních 

hodinách pouze konzultace, přičemž žáci mohli využívat tuto možnost domluvy s vyučujícími. V měsíci 

lednu se nám podařilo uskutečnit lyžařský výcvikový kurz žáků prvních ročníků, což se jeví s ohledem na 

probíhající pandemii jako malý zázrak. I přes povinné testování všech účastníků před odjezdem na lyžařský 

výcvik, došlo na úplném konci lyžařského výcviku k rozsáhlému nakažení žáků a učitelů, takže jsme byli 

nuceni následující týden úplně zrušit prezenční výuku v prvních ročnících a zavést po nezbytnou dobu 

výuku přes aplikaci TEAMS. 

Ve druhém pololetí školního roku se situace nemoci s nástupcem nové mutace viru začala výrazně lepšit. 

Karanténní opatření se zkrátilo na sedm dní od rizikového kontaktu, přičemž průběh nemoci pro většinu 

osob nepředstavoval tak velké ohrožení zdraví. V polovině měsíce března se kvůli výraznému poklesu 

počtu nakažených osob zrušila povinnost nošení respirátorů ve všech prostorách školy, což bylo po 

dvouleté době pandemie až nezvyklé. 

Po uvolnění hygienických předpisů se škola zaměřila nejen na problémy zameškané výuky, ale i řadu 

probíhajících, avšak utlumených projektů. Do školy opět začali přijíždět žáci ze spolupracujících 

základních i středních škol, naši pedagogové vyrazili do škol středních i mateřských. Jednou z priorit bylo 

uskutečnit mezinárodní odbornou stáž 32 žáků 3. ročníku v projektu ERASMUS+, což se podařilo úspěšně 

naplnit ve dvou turnusech v měsíci květnu a v červnu. Žáci s pedagogickým doprovodem mohli odletět na 

třítýdenní pracovní stáž do španělských měst Jerez a Sevilla do výcvikových středisek se zaměřením na 

obrábění a programování CNC strojů. 

Velmi nás těší, že ve školním roce 2021/2022 škola obhájila druhé místo v hlasování významných 

zaměstnavatelů Zlínského kraje v soutěži Škola doporučená zaměstnavateli, čímž byla opět oceněna 

vzájemná spolupráce školy a firem. 

Školní rok 2021/2022 byl opět z důvodu pandemie COVID-19 pro všechny zaměstnance školy, žáky a 

jejich rodiče velmi náročný. Nezbývá nám než věřit, že se situace s nemocí bude vyvíjet co nejlépe a život 

se vrátí do svých normálních kolejích. 

 

 

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 01 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. Martin Baričák   

 

Datum zřízení (založení) školy:   1. září 1932 

 

Datum zařazení do sítě:    12. září 2001  

 

Jméno pracovníka pro informace:  Ing. Martin Baričák 

      

Kontakt na zařízení:     tel.: 571 428 910, e-mail: spss@spssvsetin.cz  

elektronická podatelna: podatelna@spssvsetin.cz 

ID datové schránky: f68w7hs 

web: www.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: 

 

Funkční období do 11. 7. 2021 

             

Předseda:      Mgr. Rostislav Juřička, za pedagogické pracovníky; 

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

Ing. Otta Grebeň, za Zlínský kraj; 

Lenka Barošová, za zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky zletilé; 

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

    Ing. Jiří Jelínek, za pedagogické pracovníky. 

 

Funkční období od 12. 7. 2021 

             

Předseda:      Pavel Kopecký, za pedagogické pracovníky; 

Členové:        Mgr. Hana Sívková, za pedagogické pracovníky; 

    Michal Merhaut, DiS., za Zlínský kraj;  

Ing. Otta Grebeň, za Zlínský kraj; 

Lenka Barošová, za zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky zletilé; 

    Ing. Jiří Bureš, za zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky zletilé.  

     

mailto:spss@spssvsetin.cz
mailto:podatelna@spssvsetin.cz
http://www.spssvsetin.cz/
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1.1 Počty žáků a pedagogů ve školním roce 2021/2022 podle stavu k 30. 9. 2021 

 

 

Počet tříd Počet žáků 
Přepočtený počet 

pedagogických pracovníků  

Počet žáků na přepočteného 

pedagogického pracovníka 

14 351 34,29  10,24 

 
Ve školním roce 2021/2022 zahájila škola svoji hlavní činnost s počtem 351 žáků, což je o 7 žáků méně proti 

shodnému období předcházejícího roku.  

 

V prvním ročníku zahájilo denní studium celkem 99 žáků, z toho 77 žáků ve studijním oboru 23-41-M/01 

Strojírenství a 22 žáků ve studijním oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřením na řízení jakosti.  

 

Ve školním roce 2021/2022 se tedy ve dvou čtyřletých studijních oborech v rámci denního studia v 14 třídách 

připravovalo ve sledovaném období celkem 351 žáků, z toho v oboru 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na 

výpočetní techniku 299 žáků a v oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení 

jakosti 59 žáků.  

 

Počet nově přijatých žáků byl proti roku předcházejícímu zvýšený o 19 žáků. Došlo zejména ke zvýšení počtu 

přijatých žáků oboru Strojírenství (o 14 žáků), navýšení nastalo i u oboru Ekonomika a podnikání (o 5 žáků) 

Ukazatel tzv. naplněnost tříd vykazoval stále vysokou hodnotu 25,07 žáků na třídu.  

 

Ukazatel Přepočtený počet pedagogických pracovníků (učitelů) se ve sledovaném období snížil z hodnoty 36,41 

na hodnotu 34,29. 

Ukazatel Počet žáků na přepočteného pedagogického pracovníka se zvýšil z hodnoty 9,83 na hodnotu 10,24.  

Ve škole působili z důvodu doporučení školského poradenského pracoviště 2 asistenti pedagoga. 

 

 

1.2 Počty ubytovaných a stravovaných ve školním roce 2021/2022 podle stavu k 31. 10. 2021 

 

Školské zařízení Počet dětí, žáků, studentů 

 

Přepočtený počet pracovníků 

Školní jídelna – 

počet strávníků 

358  

 

8 Školní jídelna – 

počet stravovaných, 

pro které jsou 

připravená jídla 

odvážená do výdejen 

 

181 

Domov mládeže 39 3 

 
Kapacita Domova mládeže se ve školním roce 2021/2022 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 vyšší o 1 

ubytovanou osobu. Počet pedagogických pracovníků (vychovatelek) se vůči předchozímu školnímu roku nezměnil a 

odpovídal reálné potřebě pro zajištění provozu Domova mládeže.  

 

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

dlouhotrvajícím smluvním vztahem s firmou Střední škola Kostka s.r.o. Předmětem smluvního vztahu bylo 

poskytování stravovacích služeb, konkrétně příprava jídel pro žáky a zaměstnance tohoto zařízení, následně 

odvážených do vlastní výdejny.  

Počet stravovaných žáků SPŠS Vsetín se snížil vůči předchozímu roku o 17 strávníků, a to v návaznosti na snížený 

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

oproti předchozímu období o 10 porcí. Počet pracovníků školní jídelny se vůči předchozímu školnímu roku snížil o 

jednu osobu, přičemž musely být přijaty organizační změny, aby došlo k zajištění provozu školní jídelny. 
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Celkový počet žáků přijatých do prvního ročníku studia je v porovnání s předchozím školním rokem zvýšený. 

Škola má celkově 14 tříd denního studia, což je shodný počet s předchozím školním rokem. Došlo k mírnému 

úbytku počtu žáků u obou poskytovaných oborů z důvodu vyššího počtu maturantů oproti nastupujícím 

prvním ročníkům.  

V personální oblasti došlo k mírnému snížení potřebného 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.  Organizace poskytuje se ziskem stravovací služby v rámci své doplňkové hospodářské činnosti. 

Počet žáků a studentů ubytovaných v Domově mládeže je mírně vyšší vůči předcházejícímu školnímu roku. 

Organizace poskytuje se ziskem ubytování v rámci své doplňkové hospodářské činnosti, které však bylo silně 

ovlivněno pokračující pandemií COVID-19.  

 

 
 

2 Přehled oborů vzdělání a počty studujících žáků v oborech  

 

           
2.1 Přehled oborů vzdělání  

 

V průběhu školního roku 2021/2022 realizovala škola svoji vzdělávací nabídku prostřednictvím tří školních 

vzdělávacích programů: 

 

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

 

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

 

c) 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřením na řízení jakosti (od nastupujícího prvního ročníku 

2021/2022) 

 

 

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.  

Od školního roku 2021/2022 nastupují žáci oboru Ekonomika a podnikání do studia, které má zkrácený název 

zaměření Školního vzdělávacího programu, přičemž se vypustilo v zaměření slovo „metrologie“. Škola tak přistoupila 

ke zjednodušení názvu zaměření, což je jediný rozdíl ve ŠVP. 

 

 

2.2 Počty žáků v jednotlivých studijních oborech k 30. 9. 2021 

 

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

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku 292 4 

63-41-M/01 

Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a 

řízení jakosti 

 Ekonomika a podnikání se zaměřením na řízení 

jakosti 

59 29 

Celkem 351 33 

 
Celkový počet žáků v obou realizovaných oborech vzdělávání se oproti roku 2021/2022 snížil o 7 žáků.  Počet žáků 

v oboru Strojírenství se snížil o 7, počet žáků u oboru Ekonomika a podnikání zůstal ve srovnání s předchozím 

školním roce stejný. 

Z celkového počtu 351 žáků se 83,2% vzdělávalo podle školního vzdělávacího programu Strojírenství se 

zaměřením na výpočetní techniku, 16,8% podle školního vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání se 

zaměřením na metrologii a řízení jakosti (řízení jakosti). Ve škole studovalo v denní formě studia 9,4% dívek 

z celkového počtu žáků školy, což je o 4 dívky méně proti předcházejícímu roku.   
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Obory vzdělání, které škola ve školním roce 2021/2022 realizovala, jsou vysoce poptávané ze strany firem. 

Zároveň umožňují absolventům školy velmi dobrý přechod na vysokoškolský typ studia, převážně odborného 

zaměření. Došlo ke zvýšení počtu nově nastupujících žáků jak u oboru Strojírenství, tak u oboru Ekonomika 

a podnikání, ale celkově došlo k mírnému poklesu žáků školy z důvodu vyššího počtu odcházejících 

maturantů. 

Velký podíl úspěšných absolventů studia pokračuje ve vysokoškolském studiu, převážně ve shodě 

s vystudovaným oborem.  

 

  

2.3 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. 

 

Inovační prvky ve výuce 

 

a) Sekce přírodovědných předmětů 

 

Matematika   

- Zařazování úloh z tematického celku trigonometrie a funkce formulované jazykem státní maturity 

z matematiky 

- ukládání výukových materiálů do souborů v Teams, a komunikace se žáky prostřednictvím Teams mimo 

vyučovací hodiny 

- Vytvoření pracovních listů pro 1. ročník (vyjádření neznámé ze vzorce, úpravy zlomků)  

 

Fyzika  

- Nové učební pomůcky: „model Hydraulických brzd“ a „Elektrická vodivost“. 

- Vytvoření nové pomůcky – spektrální analýza LED diod a LASERu včetně počítačového programu. 

- Odborná Exkurze pro 2 ročníky – přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně. 

 

Chemie  

- Vytvoření pracovního listu na kovy v praktickém životě. 

- Tvorba testu na důležité nekovové prvky 

- Vyhledání zajímavých odkazů na učivo o kovech na internetu 

 

Základy ekologie 

- Hledání dalších internetových odkazů na učivo ekologie.   

- Tvorba testu na téma Obnovitelné zdroje energie. 

- Příprava nových skupinových aktivit. 

 

Zeměpis 

- Práce s interaktivním atlasem  

 

 

b) Sekce odborných předmětů 

 

- Renovace učebních pomůcek pro předmět technické kreslení (povrchová úprava modelů a oprava 

poškozených). 

- Realizace přednášky pro žáky prvního ročníku oboru Strojírenství Prof. Ing. Marka Sadílka, Ph.D. z VŠB-TU 

Ostrava na téma Moderní trendy obrábění. 

- Absolvování týdenní stáže učitelů odborných předmětů ve spolupracujících firmách. 
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Obr. Přednáška Prof. Sadílka pro žáky prvních ročníků 

 

- Podpora nadaných žáků při stavbě netradičního plavidla žáků pro tradiční akci Holešovská regata 2022. 

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

v rámci udržitelnosti projektu Centra technického a přírodovědného vzdělávání. 

- V rámci inovace předmětu Informační a komunikační technologie se v letošním školním roce poprvé žáci 

prvních ročníků seznámili s programování Lego robotů. 

 

   
 

Obr. Lego roboty ve výuce předmětu IKT 

 

- Pokračování činnosti odpoledního kroužku robotiky – používání programovacích stavebnic LEGO Robotics. 

- Příprava změn v odborných předmětech na následující školní rok pro zlepšení výsledků žáků u profilové části 

maturitní zkoušky. 

- Inovace školních vzdělávacích programů na následující školní rok. 

 

c) Sekce humanitních předmětů 

 

- Využívání dokumentárních záznamů (videí) a pracovních listů z různých portálů – seznam.cz – Významné 

dny, Paměť národa, modernídejiny.cz, educeskatelevize.cz…apod., jak v hodinách DEJ, CJLU, KMU a ZSV. 

Nadále je podporována práce s textem, samostatné vyhledávání informací, důraz je kladen na ověřování 

informací (zdroje, prameny, citace, fake news apod.). - Při výuce i domácí přípravě pokračovat v užívání 

online testů na opakování pravopisu, tvarosloví, didaktických testů apod., a to např. na umimecesky.cz.  
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- Pro maturanty bylo v odpoledních hodinách konáno doučování zaměřené především na přípravu k maturitní 

zkoušce z CJLU – didaktické testy. Pro zadávání i odevzdávání některých úkolů, pro komunikaci byla i 

nadále používána už osvědčená platforma Teamsy a Forms a hodláme v tom pokračovat i nadále. 

- Po distanční výuce je kladen důraz na vzájemnou komunikaci, a to v rámci komunikačních cvičení a 

posilování komunikačních kompetencí v jednotlivých předmětech. Zejména v 1. ročnících se osvědčilo 

zařazení prvků dramatické výchovy při výuce, a to především v literatuře. Žáci měli možnost získat 

zkušenosti a prožitek ve fiktivní situaci, prostřednictví hry v roli.  Dávalo jim to příležitost se vyjádřit 

verbálně i neverbálně, pracovat se svým ostychem. 

- V rámci projektu Šablony II byl dohodnut mezi spolupracujícími pedagogy plán spolupráce, který posiloval 

čtenářskou gramotnost a čtenářské kompetence. Na společných setkáních vždy pedagogové vybírali metody 

a jejich aplikaci ve výuce. Následně probíhaly vzájemné náslechy. V rámci závěrečného setkání proběhlo 

vyhodnocení metod, doporučení na jejich další využívání ve vyučovacích hodinách. Mezi osvědčené metody 

patřily především: zápis do podvojného deníku, vytváření myšlenkových map, sebehodnocení, 

sebeprezentace, kritické myšlení, brainstorming a další.    

- Podstatnou inovací je i to, že letos poprvé byla ve druhém ročníku tříhodinová dotace předmětu CJLU.  

Proběhla inovace ŠVP a tematických plánů předmětu CJLU. Byly vytvořeny nové pracovní listy k maturitní 

zkoušce z CJLU na základě inovace a modernizace kánonu literárních děl (momentálně jsou k dispozici 

pracovní listy ke 100 knihám, z nichž si žáci mohou vybírat). Vzhledem k tomu, že v letošním roce poprvé 

proběhla PP MZ i ÚZ MZ v rámci školní maturity, byla taktéž vytvořena nová dokumentace (zadání, 

záznamové archy, formuláře atd.). Zároveň byla vytvořena bodová škála pro hodnocení ústní i písemné 

maturitní zkoušky.  

- V letošním školním roce byly na žádost naší sekce nakoupeny nové tituly do školní knihovny. Jednalo se 

především o knihy, které byly nově zařazeny do kánonu četby.  

- Zapojili jsme se velmi úspěšně do znovuobnovené akce Den s poezií, a to do recitační soutěže vsetínských 

středních škol. Novinkou byly také čtenářské žákovské výzvy napříč ročníky.   Po několikaleté odmlce byly 

zorganizovány celoškolní studentské volby, a to v rámci projektu neziskové organizace Člověka v tísni. 

Obnoveny byly také návštěvy besed v Masarykově knihovně ve Vsetíně, projekt 72 hodin. Po covidové 

odmlce byl znovu obnoven projekt Přijímací pohovory nanečisto pro žáky třetího ročníku. V letošním 

školním roce byli žáci také motivování, aby se přihlásili do nově vypsaných celostátních soutěží, a to 

literárně-výtvarných či kreativních, které souvisely s významnými literárními či dějinnými výročími.  Např. 

Skácel se svět? (Literárně-výtvarná soutěž Městské knihovny Dobříš), dále 25. ročníku literární soutěže 

středních škol Zlínského a Trenčianského kraje (Nadace J. Pivečky), či Anthropoid (výtvarná soutěž). 

Letošní novinkou byl školní projekt pro žáky 3. ročníku Moje město – moje obec. V rámci 

mezipředmětových vztahů ZSV – TEV se žáci pod dohledem učitele zapojili do třítýdenní výzvy s názvem 

Zdravý životní styl. Po dobu 21 dní měli žáci za úkol zaznamenávat své aktivity s přívlastkem zdravé, které 

následně prezentovali spolužákům.  V těchto soutěžích a projektech jsme získali nové zkušenosti, na které 

budeme navazovat v budoucnu.  

- V rámci podpory vztahu k regionálním, národním i světovým dějinám byly žáky vytvořeny plakáty s 

tematikou českých i světových dějin, komiksy na přečtenou národní literaturu a koláže k současné 

celosvětové situaci. Tato „dílka“ budou využita na výzdobu učebny CJLU a DEJ v novém školním roce při 

oslavách výročí založení školy. 

- Pocit sounáležitosti k našim dějinám, tradicím a kultuře, a to zejména zapojováním se do aktivit regionu, byl 

u žáků podpořen zejména návštěvou divadelního představení MLČENÍ připomínající smutné výročí vypálení 

vsetínské synagogy, dále pak návštěvou filmového představení Edison ze Vsetína a Osudová strela o J. 

Sousedíkovi. 

 

d) Sekce cizích jazyků 

 

- Inovace školních vzdělávacích programů dle platných RVP. 

- Úprava pracovních listů k ústní části maturitní zkoušky. 

- Příprava témat slohových prací k písemné části maturitní zkoušky. 

- Účast na seminářích k hodnocení písemné části maturitní zkoušky pro intaktní žáky i žáky s PUP. 

 



 

 

 

 

 

 

10 

 

 
 

Obr. Modernizace učebny jazyků  

 

 

- Účast na přednášce Čtení v angličtině s Jamesem Stevensem, která se uskutečnila v Masarykově veřejné 

knihovně. 

- Účast na projektu „Výběrové řízení nanečisto“, pro který si žáci museli připravit životopis a motivační dopis 

v angličtině a během pracovní pohovorů předvedli mimo jiné také svou znalost angličtiny. 

 

 

 
 

Obr. Beseda s rodilou mluvčí anglického jazyka z Kanady 

 

 

e) Sekce praktického vyučování 

 

- Inovace školních vzdělávacích programů na následující školní rok 2021/2022 – revize a rozšíření tématu Svět 

práce. 

- Rozšíření výuky CNC soustružení pro žáky prvního ročníku a jeho průběžná čtvrtletní evaluace. 
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Obr. Vytvořené didaktické učební materiály a pracovní úlohy pro CNC soustružení 

 

- Změna tematických plánů pro Soustružení 2. a 3. ročník, Broušení 3. ročník, Zpracování dřeva a plastů 1. 

ročník. 

- Pokračování sdílení dílen v rámci projektových dnů a kroužků pro žáky základních škol pod vedením 

pedagogů v rámci udržitelnosti projektu Centra technického a přírodovědného vzdělávání. 

- Absolvování týdenní stáže učitelů praktického vyučování ve spolupracujících firmách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Sdílení školních dílen žáky ZŠ 

 

- Odstraňování poruch strojů částečně svépomocí: dva soustruhy SV18 - převinutí motorů, frézka FV4 – 

oprava spojky posuvů. 

- Pokračování činnosti odpoledního kroužku CNC soustružení a frézování. 

- Výroba ručních přípravků do výuky pro předmět Ruční zpracování kovů. 

- Zakoupení vertikálního frézovacího centra YCM-NXV600A s příslušenstvím, řídící systém Heidenhain TNC 

620, dotykové sondy Heidenhain (obrobková a nástrojová) 

 

 
 

Obr. Obráběcí centrum YCM-NXV600A 
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- Zakoupení nového ručního nářadí pro předmět Kování a oprava stacionárních výhní svépomocí. 

- Zakoupení cinkovacího přípravku a ruční el. horní frézky pro předmět Zpracování dřeva a plastů. 

- Zakoupení a instalace nových strojů pro předmět Zpracování dřeva a plastů – kombinovaná pásová a 

kotoučová bruska, stolní kotoučová pila, pokosová pila, vrtačka sloupová. 

- Zakoupení univerzálního dělícího přístroje pro vybavení pracoviště frézování. 

-  

 

 
 

Obr. Modernizace vybavení školních dílen 

 

 

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci pracovaly jednotlivé předmětové sekce ve školním roce 2021/2022 na 

vylepšení výchovně vzdělávacího procesu. Uvolněním epidemiologických opatření se podařilo realizovat projekty 

s celou řadou spolupracujících škol – ZŠ, SŠ i MŠ. Ve školním roce 2021/2022 se podařilo uskutečnit celkově 14 

týdenních stáží učitelů odborných předmětů a praktického vyučování u sociálních partnerů. 
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3 Personální zabezpečení činnosti školy  

 
3.1 Pedagogičtí pracovníci (bez vychovatelek a asistentů pedagoga) ve školním roce 

2021/2022 
 

 K datu 30. 9. 2021 

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 37 (37) 34,29 (34,41) 

Poznámka: Hodnoty v závorkách označují počet v přechozím školním roce 

 

 

Učitelé podle předmětů 

 

  Celkem Muži Ženy 
 

Všeobecně vzdělávací 

předměty 
16 5 11 

 

Odborné předměty 17 13 4 
 

Praktické vyučování 4 4 0 
 

 

Ve školním roce 2021/2022 realizovalo výchovně vzdělávací proces celkem 37 pedagogických pracovníků (16 učitelů 

všeobecně vzdělávacích předmětů, 17 učitelů odborných předmětů a 4 učitelé praktického vyučování). Asistenta 

pedagoga vykonávaly 2 osoby, v Domově mládeže pracovaly 3 vychovatelky.  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci na pozici učitelů, všechny vychovatelky domova mládeže a oba asistenti 

pedagoga byli pro výkon hlavní činnosti plně kvalifikovaní.  

 

Pedagogové konající funkci s potřebným specializačním studiem (výchovná poradkyně, metodici ICT, koordinátor 

školních vzdělávacích programů, školní metodička prevence sociálně patologických jevů a školní koordinátorka 

EVVO) měli ukončené zákonem předepsané vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů. 

 

3.2 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 
 

Nepedagogičtí pracovníci podle stavu k 30. 9. 2021 

 

 Počet 

fyzických osob přepočtených osob 

Interní pracovníci 20 (23) 19 (22,01) 

Externí pracovníci 0 0 

Poznámka: Hodnoty v závorkách označují počet v přechozím školním roce 

 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 došlo k výraznému snížení počtu nepedagogických pracovníků o 3 osoby. Na základě 

tohoto snížení přijala škola nezbytná organizační opatření v oblasti úklidu na domově mládeže a přípravy jídla ve 

školní jídelně tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz obou zařízení. 

Dalšího vzdělávání, které systémově prohlubovalo odborné i pedagogické kompetence, se v průběhu školního roku 

2021/2022 účastnili všichni pedagogičtí pracovníci – viz dále.  

Své kompetence zvyšovali v rámci dalšího vzdělávání rovněž pracovníci nepedagogičtí prostřednictvím odborných 

školení. 
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4 Údaje o přijímacím řízení 
 

 

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 bylo 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. 

 

Tab. Žáci přihlášení a přijatí k dennímu čtyřletému studiu pro školní rok 2022/2023 v rámci 1., 2. a 3. kola 

přijímacího řízení 

 

 

Kód 

 

Název 
Druh 

vzdělávání 
Forma 

Počet 

přihlášených 

žáků do 1. kola 

přijímacího 

řízení 

Odevzdali 

zápisový 

lístek 

Počet 

přihlášených 

žáků do 2. kola 

přijímacího 

řízení 

Odevzdali 

zápisový 

lístek 

Počet 

přihlášených 

žáků do 3. kola 

přijímacího 

řízení 

Odevzdali 

zápisový 

lístek 

 

23-41-M/01 

 

 

Strojírenství 

 

 

MZ 

 

DE 

 

81 (90) 

 

55 (77) 11 (4) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 

63-41-M/01 Ekonomika a 

podnikání MZ DE 33 (37) 13 (15) 23 (15) 9 (3) 5 (1) 3 (1) 

Celkem   114 (127) 68 (92)  34 (19) 10 (3) 5 (1) 3 (1) 

Poznámka: Hodnoty v závorkách označují počet v přechozím školním roce 

 

V rámci 1., 2. a 3. kola přijímacího řízení podalo přihlášku ke studiu na oba realizované obory školy celkem 153 

uchazečů.  

 

Ke studiu čtyřletého studijního oboru 23-41-M/01 Strojírenství odevzdalo po ukončení všech kol přijímacího řízení 

zápisové lístky celkem 67 uchazečů.    

 

Ke studiu čtyřletého studijního oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání odevzdalo po ukončení všech kol 

přijímacího řízení zápisové lístky celkem 25 uchazečů. 

 

Pro školní rok 2022/2023 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 obor Strojírenství 

nižší, na obor Ekonomika a podnikání vyšší. Pro obor Ekonomika a podnikání odevzdalo zápisový lístek větší 

množství uchazečů – nárůst o 6 žáků. Výraznější snížení počtu odevzdaných zápisových lístků byl zaznamenán 

u oboru Strojírenství – snížení o 10 žáků. 

Pro školní rok 2022/2023 budou otevřeny celkově 3 třídy: 2 třídy oboru Strojírenství a 1 třída oboru 

Ekonomika a podnikání, což je oproti předcházejícímu školnímu roku pokles o jednu třídu oboru Strojírenství. 

 

 

5 Výsledky výchovy a vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek 
 

 

Výsledky výchovně vzdělávacího procesu na konci 1. pololetí školního roku 2021/2022 

 

Z celkového počtu 347 žáků na konci prvního pololetí školního roku jich celkem 36 skončilo s hodnocením „prospěl 

s vyznamenáním“. Počet žáků s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“ byl v 1. pololetí roku 2021/2022 ve srovnání 

s 1. pololetím školního roku 2020/2021 nižší o 3 žáky. Počet žáků, kteří neprospěli minimálně z jednoho předmětu, se 

ve srovnání s minulým školním rokem zvýšil o 13 žáků.  Průměrná známka se ve sledovaném období mírně zhoršila 

z hodnoty 2,22 na hodnotu 2,28. Průběh školního pololetí byl výrazně ovlivněn několikaletou probíhající pandemií 

COVID-19, která zapříčinila po mnoho měsíců uzavření všech škol a nezbytný přechod na distanční výuku a ve 

školním roce 2021/2022 způsobila velké množství karanténních opatření dotčených žáků a vyučujících. V prvním 

pololetí měli možnost žáci 4. ročníku využít řady doučování ve stěžejních předmětech, které souvisejí s jejich 

maturitní zkouškou.  
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Žáků celkem 

/z toho dívek 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Průměrná 

známka 

347/34 33 (9,5%) 258 (74,4%) 56 (16,1%) 2,28 (2,22) 

 

Výsledky výchovně vzdělávacího procesu na konci 2. pololetí školního roku 2021/2022 

(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 3 22 3 2,36 61,71 

1. B 29 29 0 0 22 7 2,71 48,41 

1. C 19 19 0 3 12 4 2,39 45,05 

1. D 23 13 10 1 17 5 2,59 93,7 

2. A 26 26 0 5 21 0 1,87 47,12 

2. B 22 22 0 4 18 0 2,07 55,86 

2. C 27 18 9 4 21 2 2,15 73,41 

3. A 28 26 2 5 22 1 2,01 87,43 

3. B 27 27 0 3 24 0 2,27 65,44 

3. C 26 19 7 4 21 1 1,98 58,92 

4. A 28 27 1 1 23 4 2,46 46,57 

4. B 29 29 0 5 22 2 2,33 53,38 

4. C 26 26 0 3 23 0 2,14 41,62 

4. D 9 4 5 1 8 0 2,09 38,11 

 347 
313 

(90,2%) 

34 

(9,8%) 

42 

(12,1%) 

276 

(79,5%) 

29 

(8,4%) 
2,44 58,33 

 

Absence žáků ve škole a jejich studijní výsledky za druhé pololetí školního roku byly stejně jako předchozí pololetí 

ovlivněny mimořádnými epidemiologickými opatřeními. Zejména v zimních měsících roku nařizovala Krajská 

hygienická stanice v případě rizikového kontaktu s nakaženou osobou COVID-19 karanténu. Dané opatření se týkalo 

jak žáků, tak učitelů. Doučování žáků se rozšířilo o nižší ročníky, takže mohli všichni žáci školy navštěvovat 

v odpoledních hodinách řadu předmětů, ve kterých si potřebovali doplnit znalosti a dovednosti. Celkové výsledky 

hodnocení prospěchu žáků za 2. pololetí školního roku i přesto vykazovaly zhoršený stav: výrazné zhoršení 

průměrného prospěchu žáků na konci druhého pololetí a rovněž významný nárůst počtu neprospívajících žáků. 

 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 – jarní zkušební období 

 

Maturitní zkoušku konali ve školním roce 2021/2022 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.  

 

Maturitní zkoušky z jazyků (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 stejně jako ústní zkoušky 

hodnotily v rámci profilové zkoušky na naší škole. U cizích jazyků si žáci mohli volit z nabídky 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. 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. 2021) 

celkem 90 žáků.  K maturitní zkoušce se v řádném termínu přihlásilo všech 90 žáků, z toho u povinné výběrové 

zkoušky volilo 13 žáků matematiku (14%) a 77 žáků volilo cizí jazyk – anglický jazyk (86%), což znamená opět 

zvětšený zájem o anglický jazyk vůči předchozímu školnímu roku. 
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Členění podle tříd:   

 

Třída: 4. A (5 MAT + 23 AJ), 4. B (3 MAT + 25 AJ), 4. C (4 MAT + 21 AJ), 4. D (1 MAT + 8 AJ)       

      

Ve školním roce 2021/2022 měli právo konat jarní termín maturitní zkoušky všichni řádně přihlášení žáci. Z 90 

žáků přihlášených k jarnímu termínu maturitní zkoušky řádně ukončilo 2. pololetí školního roku 84 žáků. 

 

          

Výsledky maturitních zkoušek - jarní zkušební období 2022: 
 

 

 

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 9 9 9 9 8 1 8 9 9 8 (89%) 

 

 

Škola celkově 

Úspěšně složilo 

maturitní zkoušku  Žáků ve 

třídách 

Připuštěno 

k MZ 

Konající 

MZ 

90 84 84 64 (71%) 

 

 

 

Škola ve školním roce 2021/2022 pokračovala v 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. 

Výsledky hodnocení za školní rok 2021/2022 výrazně nevybočily ve srovnání s výsledky v předchozích letech. 

Ve srovnání s předcházejícím školním roce je o něco zhoršená úspěšnost maturantů při jarním termínu, a to 

jak společné části MZ, tak v části profilové.  

 

 
 

6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
 
Vzdělávací program a podmínky školy umožňují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen 

SVP) a vzdělávání žáků nadaných. Přesto je přijetí uchazeče ke studiu z hlediska charakteru oboru vzdělání a 

požadavkům na zdravotní způsobilost nutné individuálně konzultovat s vedením školy.   

 

Škola se v dané oblasti řídí ustanoveními zákonných norem, které popisují pravidla vzdělávání žáků s SVP a 

vzdělávání žáků nadaných. Při postupech upravených Vyhláškou č. 27/2016 Sb., v platném znění, přihlíží škola ke 

všem vyjádřením žáka v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje. O těchto 

záležitostech se poskytují žákovi nebo zákonnému zástupci žáka dostatečné informace.  

 

Žáci jsou ve školní matrice evidováni na základě odborných stanovisek lékařů a psychologů a jejich vzdělávání je 

realizováno individuálním přístupem vycházejícím z ujednání třídního učitele, výchovného poradce, vyučujících 

jednotlivých předmětů, vedení školy a zákonných zástupců žáka, případně žáka zletilého. Třídní učitel zpracovává 

tzv. plán pedagogické podpory (dále jen PLPP). Tato vypracovaná podpůrná opatření prvního stupně představují 

minimální úpravu metod, organizace výuky a hodnocení vzdělávání. Škola má pro průběžné vyhodnocování PLPP 

určený přiměřený časový úsek. Konečné vyhodnocení provádí po třech měsících vzdělávání. Pokud navržená 

podpůrná opatření prvního stupně nepostačují, je ze strany školy žákovi doporučeno využít služeb školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Komunikaci mezi školou a 

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 28 24 24 23 19 5 19 22 22 18 (64%)  

STV 4. B 28 26 26 21 25 2 22 25 23 19 (68%) 

STV 4. C 25 25 25 23 21 4 23 23 22 19 (76%) 

Σ  81 75 75 67 65 11 64 70 67 56 (69%) 
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poradenským zařízením realizuje výchovný poradce. Podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční 

náročnost.   

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a 

s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce.  Škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací 

potřeby, zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného 

zástupce žáka nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škola doporučení a žádost zletilého žáka nebo jeho zákonného 

zástupce obdržela, individuální vzdělávací plán (dále jen IVP). IVP je podle potřeby žáka v průběhu vzdělávání 

doplňován a upravován. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou za rok 

vyhodnocuje naplňování IVP.   

 

Ve škole je věnována odpovídající pozornost také žákům nadaným a mimořádně nadaným.  

 

Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň 

v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech.  

 

Za mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při 

vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, 

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb 

žáka provádí školské poradenské zařízení. Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle IVP. 

IVP je podle potřeby žáka v průběhu vzdělávání doplňován a upravován. Školské poradenské zařízení ve spolupráci 

se školou sleduje a nejméně jednou za rok vyhodnocuje naplňování IVP.  Mimořádně nadaný žák může být se 

souhlasem ředitele školy bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou 

jmenuje ředitel školy, přeřazen do vyššího ročníku.  

 Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů spolupracujících škol současně vzdělávat formou stáží v jiné škole 

stejného nebo jiného druhu.  

V oblasti sportovně nadaných žáků škola vytváří velmi dobré podmínky pro úpravu organizace jejich vzdělávání. 

V oblasti humanitně nebo přírodovědně nadaných žáků přispívá škola na školní i mimoškolní aktivity z provozních 

prostředků školy a nadačního fondu.  

Mimořádně nadaní a nadaní žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád pořádaných školou či jinými subjekty s 

domácí i zahraniční účastí soutěžících. Škola se dále snaží umožnit nadaným žákům zapojení do řady činností se 

spolupracujícími firmami, například zpracování prací v rámci Středoškolské odborné činnosti, nabízí celou řadu 

odpoledních kroužků (programování LEGO robotů, programování CNC strojů, rukodělné kroužky ve školních dílnách 

atd.). 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 škola podporovala žáky se speciálními vzdělávacím potřebami, kteří byli 

diagnostikováni školskými poradenskými pracovišti anebo byli vypozorování ve výuce jednotlivých předmětů. 

Třídní učitelé ve spolupráci s rodiči žáků, výchovnou poradkyní a vedením školy řešili podporu, která 

vycházela z potřeb jednotlivého žáka. Ve školním roce 2021/2022 mohli všichni žáci školy navštěvovat 

doučování, které bylo vedením školy stanoveno dle zájmu žáků, a to především ve stěžejních předmětech. 

Nadaní žáci mohli využívat celou řadu odpoledních kroužků v oblasti programování CNC strojů, 

programování LEGO robotů, metrologie apod. Všichni žáci školy byli systematicky informováni a 

podporováni v možnostech zapojení se do řady soutěží v oblastech humanitních, přírodovědných, sportovních 

či odborných. 
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7 Výsledky výchovného procesu a prevence proti sociálně nežádoucím jevům.  
 

 

Aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů  

 

 

Ve školním roce 2021/2022 vykonávala pozici školního metodika prevence Ing. Romana Rodková. Aktivity 

naplánované v MPP pro letošní školní rok se nám podařilo naplnit a žáci prožili aktivní školní rok. Ve spolupráci 

s RNDr. Miroslavou Pospíšilíkovou proběhlo několik projektových dní s environmentální aktivitou. V součinnosti 

s Ing. Ivou Raškovou se žáci zapojili do některých nadačních sbírek. V rámci sportovních aktivit tmelili žáci kolektiv 

na lyžařském, vodáckém a turistickém kurzu. Žáci prvních ročníků absolvovali adaptační pobyty se svými třídními 

učiteli. Práce s třídními kolektivy byla letošní prioritou. Především u prvních ročníků se ukázala jako stěžejní pro 

zdárný přechod nejen ze základní školy, ale také z on-line prostředí, které v minulosti ke svému vzdělávání používali. 

Podařilo se, a myslím, že můžeme říct, že kolektivy jsou sehrané týmy. Letos poprvé se do tvorby pozitivního 

školního klima zapojil žákovský parlament a také z jeho strany vyšly některé aktivity pro zpestření školního života.  

Uskutečněné aktivity směřovaly do oblasti dobrých lidských vztahů, sounáležitosti, sociálního cítění, prevenci proti 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Adaptační pobyt žáků 1. ročníků 

 

     

Darování krve 

 

Naši žáci i pedagogové patří léta k pravidelným dárcům této cenné tekutiny, prodleva nastala jen v důsledku 

covidových opatření. Hned, jak to bylo možné, zorganizovali dva naši učitelé opět akci dobrovolného dárcovství. 

Do odběrového centra vsetínské nemocnice tak nakonec kromě dvou výše zmíněných učitelů přišlo 27 žáků. Většina 

darovala krev poprvé. Mimo jiné se při této příležitosti někteří dozvěděli, jakou mají krevní skupinu, či kdo je a kdo 

není vhodným dárcem. Všichni získali typický odznáček a pokud to bude jen trochu možné, hodlají prý i v budoucnu 

v dobrovolném dárcovství pokračovat. 
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Obr. Dárci krve 

 

 

Přednáška pro žáky s možností zápisu do registru dárců kostní dřeně 

 

Dne 4. 4. 2022 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín v součinnosti s Českým národním registrem dárců dřeně 

uspořádala v aule školy pro studenty 3. a 4. ročníku přednášku na téma léčby onkologických pacientů s nemocí 

leukémie. Přednáška paní Jany Orlové byla doplněna o nabídku vstupu zletilým osobám do tohoto registru 

prostřednictvím vyplnění přihlášky a následným stěrem z úst. Dané možnosti využilo 43 našich žáků, za což jim patří 

velké poděkování. 

 

 

 
 

Obr. Zápis žáků do registru dárců kostní dřeně 

 

 

Aktivity koordinátora environmentální výchovy: 

 
 

Projekt 72 hodin 

 

V pondělí 18. 10. 2021 se žáci naší školy zapojili do celostátního projektu dobrovolnických aktivit za lepší přírodu a 

vztahy mezi lidmi. V rámci hodiny ekologie se alespoň symbolicky zúčastnili žáci 3.B. Pod dohledem paní učitelky 

sbírali odpadky v okolí školy, které byly následně zrecyklovány. Určitě ti, kteří sbírali odpadky po jiných, je sami 

nebudou zahazovat. 
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Obr. Úklid okolí školy v rámci projektu 72 hodin  

 

 

 

 

Expedice do Jeseníků 

 

V rámci ekologické výchovy se ve středu 13. 10. 2021 uskutečnila odborná exkurze do Jeseníků. Žáci 2.A doplnění 

žáky z 1.C, 2.C, 3.B, 3.C a 4.A navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Autobus dovezl výpravu do 

Koutů nad Desnou, kde nabral průvodce a skupina dojela do areálu elektrárny. V informačním centru se absolvovala 

krátká přednáška a zhlédnutí krátkého filmu o hlavních technických parametrech elektrárny, její výstavbě a významu. 

Poté již následovala prohlídka nitra elektrárny. 

 

 
 

Obr. Elektrárna Dlouhé Stráně 

 

Projektový den Ekoworkshop 

 

Dne 10. 11. 2021 proběhl na naší škole projektový den pro žáky 3. ročníku nazvaný Ekoworkshop. Žáci tříd 3.A a 3.C 

byli rozděleni do skupin, ve kterých se střídali na 6 stanovištích s různými ekologickými náměty. Zjistili například, 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 přemýšleli nad problematikou pasivních domů. Posledním zařazeným tématem byla recyklace 

odpadů. Zadání úkolů  a jejich hodnocení na stanovištích obstarávali vybraní žáci z 3.B. 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. 
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 Obr. Projektový den Ekoworkshop 

 

  

Poznáváme svět a osobnosti 

 

V pátek 17. 12. 2021 se žáci 1. ročníku sešli v aule a poslechli si přednášku o cestování a přírodních krásách pro 

většinu z nás exotické oblasti. Tentokrát jsme se podívali na vzdálený Island, a to s mladou cestovatelkou Kateřinou 

Zajíčkovou. Kateřina nám již přednášela před dvěma lety o Indonésii, kterou navštívila během studia na vysoké škole. 

Na Islandu byla v roce 2017. Island, to je země ledu, sněhu a sopek, vodopádů a termálních pramenů, úchvatných 

přírodních scenérií. Kateřina se nepovažuje za cestovatelku, ale ráda poznává nové kraje a zdolává různé překážky. 

Během svého čtrnáctidenního putování projela snad celý Island, navštívila významné přírodní památky, např. slavné 

vodopády, vyhlášené sopečné oblasti, národní parky, plavila se za velrybami, koupala se v termálních pramenech. Na 

Islandu je draho, tak většinu cesty s kamarády stopovali, nocovali ve stanu, snášeli rozmary počasí, které je poměrně 

chladné a deštivé i v srpnu. Kromě velryb potkávali pasoucí se ovce, obdivovali kolonii papuchalků na pobřeží, měli 

štěstí na velryby. Přednášející zmínila také využití geotermální energie na Islandu, a to hlavně k vytápění a výrobě 

elektrické energie. Cestovatelka ukázala našim studentům, že se dá i s minimálními finančními prostředky, ale s 

důkladnou přípravou procestovat kus světa a poznávat nové lidi a krásy i problémy životního prostředí.  A hlavně, 

když člověk něco hodně chce, tak to dokáže.  

  

 
 

Obr. Přednáška o Islandu 

  

 

Vzdělávací pořad PLANETY ZEMĚ 3000 – Madagaskar 

 

Žáci 3. ročníku se v rámci výuky ekologie zúčastnili dne 2. 2. 2022 vzdělávacího pořadu PLANETY ZEMĚ 3000 

MADAGASKAR – příběh pradávné Lemurie. V tomto díle jsme podnikli dobrodružnou cestu po 4. největším ostrově 

na světě.  Madagaskar nabízí neskutečně krásnou a bohatou faunu a flóru, ale také pobyt mezi domorodými obyvateli 

a adrenalin na nezpevněných cestách. Madagaskar je 3. lokalita světa s největší biodiverzitou (= druhovou pestrostí). 

Ačkoliv je na ostrově síť národních parků, jedinečný madagaskarský svět se potýká se závažnými ekologickými 

problémy. Mezi ty největší patří kácení lesů, vypalování krajiny pro zisk zemědělské půdy a nadměrné pastevectví. 
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Madagaskar byl jedním z posledních lidmi osídlených míst na Zemi. První lidé sem připluli asi v 10. století z Bornea 

na dřevěných loďkách, pirogách. Obyvatelé zvaní Malgaši si doposud zachovávají tradiční zvyky a žijí ve velmi 

nuzných podmínkách. 30% dětí nechodí do školy, vedle dětské práce je v zemi vysoká dětská úmrtnost a nedostatečná 

zdravotní úmrtnost. Promítání filmu bylo komentováno samotným zakladatelem projektu panem Adamem Lelkem. A 

na závěr představení nám pan Lelek odpovídal na otázky ke zhlédnuté projekci, což byl další bonus této akce vedle 

samotného prožitku a časopisu Koktejl, který každý žák obdržel. Odcházeli jsme obohaceni o další poznatky a snad i 

vděčni za podmínky, ve kterých žijeme my. 

  

 

Návštěva vsetínské hvězdárny 

 

Žáci 3.B se v pondělí 21. února 2022 zúčastnili besedy na vsetínské hvězdárně. Tématem besedy bylo aktuální a 

důležité téma: Změny klimatu. Po vymezení úvodních pojmů a zopakování potřebných zeměpisných dat následoval 

výčet lidských aktivit, kterými je naše atmosféra obohacována o skleníkové plyny. Poté byl podán přehled důsledků 

globálního oteplování ve světě a v naší republice. Během přednášky a v závěru besedy byli studenti dotazováni a také 

mohli klást dotazy k tématu. Prezentované téma bylo doprovázeno přehlednou prezentací a doplněno názornými 

grafy. Tato vzdělávací akce v prostorách hvězdárny ve Vsetíně byla plánovaným doplněním výuky ekologie. 

  

 
 

Obr. Vsetínská hvězdárna 

 

 

 Aktivity výchovného poradce: 

 

Během školního roku 2021/2022 se mohly uskutečnit plánované aktivity, které byly částečně ovlivněny 

epidemiologickým vývojem nemoci COVID-19. 

 

Září 2021  

- vypracování plánu výchovného poradenství  

- vypracování seznamu žáků se SPU  

- vypracování zpráv pro PPP – se žáky maturitního ročníku – žádosti o úpravu maturitní zkoušky 

- vyhodnocování opatření pro žáky s SPU 

- informování žáků maturitního ročníku ohledně VŠ – nástěnka, osobní návštěvy tříd 

Říjen 2021  

- vypracovaný seznam žáků s SPU – předání informací učitelům 

- pravidelné setkávání s maturitními třídami – informace o VŠ, distribuce tiskovin 

- vyplňování žádostí o vyšetření v PPP  

- předávání informací učitelům o žácích s SPU 

- setkání výchovných poradců ve Valašském Meziříčí 

 
Projekt 72 hodin – návštěva Domova seniorů Harmonie Vsetín  
 
Naše škola se již 10. rokem účastní projektu 72 hodin a v rámci kategorie ‚Pomoc potřebným‘ naši žáci navštěvují 

Domov Harmonie. I letos v říjnu se nám podařilo za seniory zajít a potěšit je zpěvem, povídáním a hraním deskových 

her. 
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Obr. Žáci v Domově seniorů 

 
Listopad 2021  

- vyplňování žádostí o vyšetření v PPP 

- jednání s rodiči neprospívajících žáků 

- třídní schůzky – představení se rodičům nových žáků 

- setkání s se zástupcem Speciálního centra Kroměříž 

- Den otevřených dveří 

 

Prosinec 2021  

- pohovory se žáky se studijními problémy a s jejich rodiči 

- předávání informací o VŠ žákům maturitního ročníku 

 

Leden 2022  

- pohovory s žáky a rodiči 

- vyhodnocování podpůrných opatření 

- vyplňování žádostí o vyšetření v PPP 

- informování maturantů o přihláškách na VŠ 

- pololetní klasifikační rada  

- Den otevřených dveří 

 

Únor 2022  

- setkávání s žáky maturitních tříd – předávání informací o VŠ 

- vypracovávání zpráv pro PPP 

-  

Březen – červen 2022  

- přehled, kam směřují žáci 4. ročníků po maturitě 

- vyhodnocování podpůrných opatření 

- kontakt s PPP a speciálními centry 

 

Hodnocení chování žáků a výchovná opatření  

 

Ve školním roce 2021/2022 byly u žáků SPŠS Vsetín řešeny především problémy související s   distanční výukou a u 

některých žáků řešení problémů s opakováním učiva a navazování na učivo nové. Část školního roku byla opakovaně 

narušována vyhlašováním karantény mnoha žáků, kteří přišli do rizikového kontaktu s nakaženým virem COVID-19. 

Již v prvním pololetí se rozběhlo nepovinné doučování stěžejních předmětů u žáků 4. ročníku, od druhého pololetí se 

doučování rozšířilo i u žáků nižších ročníků. Ne všichni žáci, u kterých bylo vhodné doučování navštěvovat, 

reflektovali danou nabídku, která byla školou poskytována. 

Jako každým rokem se občas i tento školní rok vyskytovaly problémy s neplněním studijních povinností a s pozdní 

omlouváním absence. Třídní učitelé závažnější problémy řešili ve spolupráci s rodiči žáků, s vedením školy, 

s výchovnou poradkyní a se školní preventistkou. 

 

Počet neomluvených hodin: 

• v prvním pololetí školního roku 52 hodin, 

• ve druhém pololetí školního roku 16 hodin. 
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Výchovná opatření s kladným hodnocením využívali pedagogové častěji (celkem 30x pochvala ředitele školy a 40 

pochvala třídního učitele) než tresty (4x důtka ředitele školy, 22x důtka třídního učitele a 3x napomenutí třídního 

učitele). Ve školním roce 2021/2022 bylo za opakované porušování školního řádu jednomu žákovi uděleno 

podmíněné vyloučení ze studia. 

 

 

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

chování žáků. Ve školním roce 2021/2022 byla většina řešených negativních jevů ovlivněna dlouhodobou 

distanční výukou z předcházejících školních roků a častým vyhlašováním povinných karantén Krajskou 

hygienickou stanicí. Žákům byla poskytována pomoc s problémy prostřednictvím konzultací s výchovnou 

poradkyní, metodičkou prevence, individuálních komunikací s rodiči žáků, konzultačních hodin žáků s učiteli 

problémových předmětů a řadou možností jejich doučování. Pokud se i přes danou nabídku negativní jev 

vyskytnul, bylo postupováno v souladu se Školním řádem či Vnitřním řádem Domova mládeže. Oproti 

předcházejícímu školnímu roku byl zaznamenán výrazně nižší počet neomluvených hodin a počet důtek 

ředitele školy a napomenutí třídního učitele.  

 

 

  

8 Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

 
Ve školním roce 2021/2022 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 – Pedagogičtí pracovníci 

Celkový počet 

hodin účastníků 

vzdělávání 

Seminář pro pedagogy 54 

Proměny židovské tematiky v české literatuře a jejich didaktické aspekty 8 

Pracovní listy k rozvoji a ověřování čtenářských dovedností na SŠ 8 

Seminář „Ladění“ 6 

Dramatická výchova a interpretace textů 6 

Hry v cizích jazycích 4 

Setkání učitelů matematiky maturitních oborů SŠ 5 

Prokrastinace – jak zatočit s odkládáním 8 

Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ 5 

Konzultační seminář k písemné práci z cizího jazyka 10 

Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících a jejich prevence 4 

Get Talking with English File 3 

Jak přistoupit k hodnocení písemné práce v profilové MZ z cizího jazyka 8 

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 24 

Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky 100 

Kariérové poradenství v praxi 8 

For the love of teaching 5 

Microsoft akademie pro vedení středních škol 8 

Práce s problémovými žáky v třídním kolektivu 4 

Výchova k podnikavosti na SŠ – JA Czech 10 

Plánování kariérového poradenství na školní rok 2022/23 4 

Moderní trendy výroby 80 

Inkluzívní vzdělávání v SŠ a VOŠ 240 

Koordinace v oblasti ICT, studium k výkonu specializovaných činností 265 

Těloolomouc 37 

Název vzdělávání – Nepedagogičtí pracovníci 

Celkový počet 

hodin účastníků 

vzdělávání 

Novinky v oblasti mezd, vyúčtování záloh 6 

Pracovní právo – zákoník práce, nařízení vlády 6 

HACCP – povinnosti provozovatele školního stravování 32 

Školní jídelna – nové a moderní receptury 4 
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Sociální a zdravotní pojištění, mzdový systém, pokladna 12 

ISPOP – emise, odpady (nová pravidla ohlašování) 6 

Aktuality v oblasti pracovního práva a pracovněprávní praxe 6 

Školní jídelny – praktické novinky 4 

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

 

Školní rok 2021/2022 v oblasti vzdělávání pracovníků, zejména v podzimních a zimních měsíců, byl opět výrazně 

poznamenán pandemií COVID-19. Nakonec se však podařilo uskutečnit řadu plánovaných vzdělávacích akcí po 

uvolňování protiepidemických opatření. 

Největší objem vzdělávání byl uskutečňován v rámci pokračování projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II, prostřednictvím 

něhož bylo umožněno podstatné čerpání finančních prostředků na vzdělávání pedagogických pracovníků.  

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

2021/2022 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 2022/2023 činily 109 384,- Kč, což je cca o 10 tis. Kč méně 

než v předchozím roce. Podstatnou část prostředků na DVPP tvořily mimorozpočtové zdroje díky realizaci 

projektu Šablony pro SŠ A VOŠ II, které se podílely částkou 55.634,- Kč. 

 

    

 

Ve školním roce 2021/2022 bylo vzdělávání realizováno podle Plánu DVPP sestaveného na základě reálného 

odhadu možností jeho financování, přičemž byl tento plán i přes pokračující epidemii COVID-19 nakonec 

naplněn v plné míře.  

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

mimorozpočtové zdroje, což se podařilo realizovat zejména díky financování z prostředků EU.   
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9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Ve školním roce 2021/2022 škola připravovala a organizovala stejně jako v minulých letech celou řadu aktivit, které 

mají rozšířit povědomí veřejnosti o realizovaných činnostech. Z důvodu pokračující pandemické situace COVID-19 

byly některé z nich v nejzasaženějších měsících zrušeny, ale většinu se podařilo uskutečnit.  

 

Škola doporučená zaměstnavateli  

 

Naše škola byla dne 4. 11. 2021 opět oceněna významnými firmami Zlínského kraje jako ŠKOLA DOPORUČENÁ 

ZAMĚSTNAVATELI, kdy skončila v proběhlém hlasování na skvělém druhém místě ze všech středních škol 

Zlínského kraje. Ocenění ze strany firem a našich sociálních partnerů si velmi vážíme a budeme se snažit i nadále 

vzdělávat naše žáky tak, aby o ně byl zájem a měli co nejlepší uplatnění v praxi. 

 

 
 

Obr. Diplom v soutěži hlasování firem 

 

Dny otevřených dveří  

 

5. a 6. 11. 2021 (od 8:00 hod. do 17:00 hod) - účast sociálních partnerů -  Austin Detonator, s.r.o., C.B.G. 

Automation, s.r.o., Kayaku Safety Systems Europe, a.s., WOCO STV, s.r.o., BLOCK a. s., ZAMET s. r. o. 

 

 

   
 

Obr. Prezentační stánky firem 
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Obr. Prezentační stánky firem 

 

13. 1. 2022 – samozřejmě byla zpřístupněna i všechna pracoviště praktické výuky s ukázkami hotových výrobků a 

předváděním práce na stroji, programování CNC strojů za pomoci žáků třetích ročníků, kteří se zhostili tohoto úkolu 

velmi svědomitě. 

 

     
 

 

 
 

Obr. Den otevřených dveří – školní dílny 

 

Vsetínská noc 2021 a 2022 

 

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín uspořádala pro veřejnost pátky 17. 9. 2021 a 20. 5. 2022 vždy od 18:00 do 

21:00 hodin prohlídku školních dílen, kde si návštěvníci mohli prohlédnout jednotlivá pracoviště. Spatřili zde ukázky 

soustružení, broušení, frézování, kování, práci na CNC strojích, 3D tisk a další zajímavosti. Jako bonus si mnozí 

osobně vyrazili pamětní minci této akce s logem školy. 
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Obr. Pozvánka na Vsetínskou noc 2021 a 2022 

 

 
 

Obr. Návštěvníci Vsetínské noci 2022 

 

Holešovská regata 2022 

 

Jubilejní 10. ročník festivalu Holešovská Regata se sice z důvodu covidu o dva roky opozdil, ale i tak jsme navázali 

na předchozí léta a zúčastnili se doprovodné soutěže netradičních plavidel.  

Žáci druhého a třetího ročníku se ve svých volných chvílích téměř celý školní rok po odpoledních pod dohledem 

svých učitelů věnovali stavbě netradičního plavidla. Letos byl předlohou škorpion z filmu Souboj Titánů, a tak 

samozřejmě nemohl chybět Perseus a Gorgona Medusa. Celé plavidlo sestavili žáci ve školních dílnách. Ze 

soutěžních plavidel bylo jistě nejrozměrnější a se svými 500 kg nejspíše i nejtěžší.  

Posádka zvládla svou úlohu na jedničku, ať již se jednalo o samotnou plavbu, tak i o představení plavidla na břehu.  

Naši žáci se svým přerostlým škorpionem obsadili třetí místo v soutěži plavidel a získali také speciální cenu za 

nejlepší ztvárnění loga sponzora Continental. 

Představení plavidla, které četli komentátoři: 

„Plavidlo vyrobené žáky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín je trošku přerostlý škorpión. Inspirací k jeho 

stavbě je film Souboj titánů, ale oproti filmové předloze se náš Perseus s naší Gorgonou Medusou raději kamarádí a 

rozhodně si nejdou po krku. Ostatně soubojů je kolem nás až příliš. Přejme si, ať ti „titáni" i my ostatní zapracujeme 

na míru!“ 

 
 

Obr. Školní plavidlo na Holešovské regatě 2022 
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Prezentace školy na veřejnosti prostřednictvím článků a dalších příspěvků: 

 

 

Umístění příspěvku Datum 

zveřejnění 
Název příspěvku 

MF Dnes - Speciál 15. 10. 2021 
Střední a vysoké školy - nabídka vzdělávání v roce 

2022/2023 

Noviny Kraje - Vsetínsko říjen 2021 
Střední a vysoké školy - nabídka vzdělávání v roce 

2022/2023 

Deník 5+2 15. října 2021 Střední školy - nabídka vzdělávání v roce 2022/2023 

Zikado – inzertní noviny 28. října 2021 Školy a vzdělávání - nabídka vzdělávání v roce 2022/2023 

Jalovec - příloha 2. 11. 2021 Příloha školy - nabídka vzdělávání 2022/2023 

MF Dnes – Zlínský kraj 

Internetový portál iDnes 
4. 11. 2021 Školy zvou deváťáky, plány jim kazí virus 

Internetový portál Krajské 

hospodářské komory 
4. 11. 2021 

Ve Zlíně proběhla přehlídka středních škol, Vyhlášení 

soutěže Škola doporučena zaměstnavateli 2020/2021 

Valašský deník 6. 11. 2021 
Střední školy – nabídka vzdělávání v roce 2022/2023 

Co nového na vsetínské průmyslovce? 

Vsetínské noviny 17. 12. 2021 

Průmyslovku i Sousedíkovu školu zaměstnavatelé 

doporučují 

Studenti SPŠS Vsetín opět na scéně Austin Talent 

Marathonu 2021 

Kloboucký zpravodaj leden 2022 Nabídka vzdělávání 2022/2023 

Deník 5. 1. 2022 
Střední školy – nabídka vzdělávání v roce 2022/2023 

Co nového na vsetínské průmyslovce? 

MF Dnes 7. 1. 2022 

Mimořádná příloha Střední školy - nabídka vzdělávání 

v roce 2022/2023 

Studenty připravují i na to, že se budou učit neustále 

(rozhovor s ředitelem SPŠS Vsetín) 

Jalovec - příloha 11. 1. 2022 Kam do školy - nabídka vzdělávání 2022/2023 

Slavičínský zpravodaj leden 2022 Nabídka vzdělávání 2022/2023 

Brumovský zpravodaj leden 2022 Nabídka vzdělávání 2022/2023 

Noviny kraje leden 2022 Nabídka vzdělávání 2022/2023 

KHK Zlín – webové stránky 30. 3. 2022 Krajské kolo soutěže Talenty pro firmy ,,T-PROFI“ 2022 

Internetové stránky Vsetínské 

nemocnice 
28. 4. 2022 

Krev darovali studenti průmyslovky i zdravky, objednat se 

lze už i na webu 

Valašský deník 10. 5. 2022 
Krev darovali studenti průmyslovky i zdravky, objednat se 

lze už i na webu 

Internetové stránky města Vsetína 10. 6. 2022 Radnice ocenila nejúspěšnější maturanty 

Vsetínské noviny 22. 7. 2022 Strojaři opět na zahraniční stáži Erasmus+ 

 

 

Aktivity Domova mládeže 

 

Do letošního školního roku jsme vstoupili s nadějí, že bude lepší situace kolem pandemie COVID-19 než 

v předchozích letech. Naše přání se vyplnilo, a tak mohly plánované aktivity proběhnout. Jako každý rok jsme 

zajišťovali zázemí talentované mládeži z HC Vsetín. Celkem se nám i přes občasnou zvýšenou absenci způsobenou 

COVID-19 dařilo a žáci si společnou činnost užili. 

Mimo jiné běžné činnosti jsme na Domově mládeže od května 2022 poskytli azyl pro uprchlíky z Ukrajiny kvůli 

probíhajícímu válečnému konfliktu s Ruskem. Celkově 14 dětí s doprovodem tří dospělých žen sice mělo částečný 
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vliv na činnosti v DM, ale soužití bylo zcela bezproblémové. Tito uprchlíci byli ubytováni na Domově mládeže do 

konce července 2022.  

 

Důležité aktivity proběhlé na DM 

 

září 2021  

6. - 9. 9. 2021 týden plný her na seznámení, který si připravili sami žáci 

15. 9. 2021 návštěva ZOO Lešná 

od 20. 9. 2021 malování kamínků 

 

             
 

Obr. Aktivity Domova mládeže v září 

říjen 2021 

13. 10. 2021 Turnaj v badmintonu s DM Vizovice, participace ŠABLONY 

13. 10. 2021 podzimní vystřihování k výzdobě v DM a jídelně školy 

18. 10. 2021 malování zavařovacích sklenic , dušičky 

  

listopad 2021 

zimní výzdoba DM a jídelny školy 

Advent – výroba svícnů  

25. 11. 2021 divadelní představení Lidový dům Vsetín – Frau Dietrich a Madame Piaf 

od 29. 11. 2021 pečení a zdobení vánočních perníčků 

             

     
 

Obr. Pečení perníků 

 

prosinec 2021 

Vánoční tvoření – malování baněk, vánoční přání, pečení lineckého cukroví a vanilkových rohlíčků, tvoření balících 

papírů, balení dárků 

14. až 16. 12. 2021kuchtění vánočních palačinek a punče, poslech koled a povídání o tradicích a zvycích 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

31 

 

     
 

Obr. Adventní výzdoba 

prosinec 2022 

12. 1. 2022 návštěva p. Medkové DM Kroměříž, participace ŠABLONY 

návštěvy hokejových utkání dorost a junioři 

 

únor 2022 

4. 2. 2022 výzdoba DM k Valentýnu 

od 17. 2. 2022 malování textilu, šití „plátěnek“ 

 

 

    
 

Obr. Malování textilu 

 

březen 2022 

23. 3. 2022 Turnaj ve stolním tenise v DM Vizovice  

30. 3. 2022 divadelní představení Městské divadlo Zlín – Společenství vlastníků 
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Obr. Turnaj ve stolním tenise 

 

duben 2022 

21. 4. 2022 divadelní představení Lidový dům Vsetín – Souborné dílo WS ve zkrácené verzi  

26. 4. 2022 kino GOLDEN APLLE Zlín, film VYŠEHRAD 

Látkoví motýli, výzdoba DM 

 

květen 2022 

průběžně malování obrázků na schodiště DM, zentangle 

tělocvična, posilovna, vycházky do okolí, hry venku na hřišti 

 

       

červen 2022 

1. 6. 2022 pečení dortíku pro ukrajinské děti k Mezinárodnímu dnu dětí 

 

 

      
 

Obr. Sportovní činnosti v tělocvičně školy + pečení dortíků 

 

 

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů 

 

Dne 9. 11. 2021 se jako tradičně naše škola zúčastnila Soutěže mladých strojařů, která byla pořádána v rámci 

jubilejního 62. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Úkolem soutěžících bylo naprogramovat 

zadanou součást v určitém časovém limitu, čímž studenti využili všech svých znalostí v ovládání programu SinuTrain 

for Sinumerik. První místo obsadil Lukáš Drga a jako druhý skončil Jakub Janíček, oba ze třídy 3.A.  
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Obr. Účastníci soutěže v programování CNC strojů v rámci MSV v Brně 

 
Středoškolská odborná činnost 

 

Dne 31. 3. 2022 proběhlo okresní kolo SOČ ve Valašském Meziříčí, kterého se zúčastnili žáci naší školy   

s umístěním: Pavel Blažek a Jakub Juřica v kategorii učebních pomůcek osadili 1. místo, Wlasák Matěj 3. místo 

v kategorii Strojírenství. Dne 25. 4. 2022 se uskutečnilo Krajské kolo v Uherském Brodě, kde naší žáci se 

neprobojovali na stupně vítězů.  

 

 
 

Obr. Účastníci SOČ 

 

Strojaři na ekologické olympiádě 

 

Po roční pauze způsobené covidovou pandemií jsme se letos opět zapojili do dalšího krajského kola ekologické 

olympiády ve Valašských Kloboukách ve dnech 21. – 23. října 2021 na téma Obnova krajiny. Družstvo žáků plnilo 

během olympiády rozmanité úkoly teoretické i praktické, některých disciplín se účastnil i pedagog.  

Program probíhal v prostorách gymnázia ve Valašských Kloboukách, a hlavně v terénu. Žáci absolvovali exkurzi k 

místním zemědělským přeborníkům na záchyt vody v krajině, prohlédli si opatření, která na svém pozemku provádějí, 

např. budování záchytných jezírek, výkopů a valů v terénu i podél cest. Jejich smyslem je zpomalit odtok srážkové 

vody z krajiny a co nejvíce jí zadržet. Na exkurzi navazoval hlavní úkol, vytvořit projekt související se zadržením 

vody v navštívené lokalitě a jeho obhajoba před porotou. Projekt jsme tvořili v Envicentru pro krajinu ve Vysokém 

Poli, kde také učitelský doprovod vyfasoval praktický úkol a musel se s ním popasovat. Soutěžící plnili i další úkoly, 

např. jsme sehráli scénku na téma Řekni, kde ty ryby jsou, v časovém limitu poznávali přírodní exponáty, společně 

jsme stavěli komín z domino kostek, zdobili tašku s náměty na zdravou přírodu. Některé disciplíny naše družstvo 

dokonce vyhrálo. Celkové umístění na výsledkové listině pro nás ale nebylo tak důležité jako společně strávené chvíle 
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při řešení úkolů i čas zaslouženého oddechu. Jak uvedli zapojení studenti: …Na bednu to sice nebylo, ale v 

konkurenci samých gymnázií je naše umístění dost dobré. Ačkoliv žáci nevěděli, do čeho jdou, ve velké konkurenci 

čestně obstáli, získali cenné zkušenosti a navázali nová přátelství. Už teď se těšíme na další ročník této super akce! 

 

 
            

Obr. Družstvo SPŠS Vsetín na Ekologické olympiádě 

 

Projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky 

 

V tomto projektu měla SPŠS Vsetín své žhavé želízko již loni, když Pavel Pírek získal v online soutěži diskutujících 

krásné třetí místo. Letos se účastníci sešli naživo dne 22. října 2021 v Olomouci, kde proběhlo simulované zasedání 

Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Vše doplnily debaty s významnými hosty. 

Pavel Pírek byl jako nejúspěšnější diskutér oceněn 1. místem a kromě darů od partnerů projektu dostal příležitost se 

zúčastnit třídenního modelového zasedání, které proběhlo v prosinci 2021v Brně. 

 

 
 

Obr. Žák Pavel Pírek v projektu Rozhoduj o Evropě 

 
Ekonomická olympiáda – 7. ročník 

 
Dne 25. listopadu 2021 proběhlo on-line formou okresní kolo ekonomické olympiády, kterého se zúčastnilo 8 žáků 

třídy 4.D. Všichni účastníci toto kolo úspěšně zvládli a 2 nejlepší řešitelé postoupili do kola krajského.  

V krajském kole ekonomické olympiády, které se konalo 26. 1. 2022 také   on-line formou, nás vzorně reprezentovali 

Nela Vološinová a Pavel Horák. 

 

 



 

 

 

 

 

 

35 

 

      
 

Obr. Ekonomická olympiáda 

 
Lyžařský kurz prvních ročníků – Bílá 2022 

 
Lyžařský výcvik probíhal žáků 1. ročníku probíhal od pondělí 17. 1. 2022 do pátku 21. 1. 2022. Žáci byli rozděleni do 

4 družstev, v nichž pak pod vedením zkušených instruktorů zdokonalovali své lyžařské dovednosti. Nechyběly 

samozřejmě ani přednášky o lyžařském sportu, či instruktáž Horské služby. Tradičně došlo i na ranní a večerní běhy, 

proložené posilováním a sprinty do kopce. Jsme rádi, že se lyžařský výcvik navzdory nelehké době podařilo 

zorganizovat a že nakonec proběhl ke spokojenosti žáků i instruktorů. 

 

 
 

Obr. Lyžařský kurz – Skiareál Bílá 

 

 

Olympiády v českém jazyce 

 

Školní kolo olympiády v českém jazyce proběhlo v aule průmyslovky dne 17. 1. 2022. Nominováno bylo víc 

účastníků, ale karantény a covid soutěžící již v nultém kole dost protřídili. Nakonec tedy k testům zasedlo 15 adeptů, 

kteří si velmi zdatně poradili jak s jazykovou, tak se slohovou částí zadání.  

Na prvních třech místech se umístili:1. Roman Machala (4.A), 2. Vít Koňařík (4.A) 3. Tomáš Omelka (2.A) 

Na konci měsíce března proběhlo okresní kolo olympiády z českého jazyka na Gymnáziu Františka Palackého ve 

Valašském Meziříčí. Účastnili se ho vítězové našeho školního kola. Své znalosti a logické myšlení museli prokázat v 

jazykové části, dovednost tvůrčího psaní pak ve slohové části. I přes obtížnost některých úloh a v konkurenci 

gymnázií dosáhli pěkných výsledků. Na 6.-7. místě se umístil Vít Koňařík (4.A) a na 11. místě Roman Machala (4.A). 

Blahopřejeme a věříme, že se jim tato zkušenost bude hodit u maturitní zkoušky. 
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Obr. Soutěžící školního kola olympiády 

 

Soutěže v anglickém jazyce 

 

Dne 2. února 2022 se konala školní soutěž v anglickém jazyce, které se účastnilo 23 žáků. Po třech částech soutěže, 

kdy soutěžící hovořili na dané téma, předvedli improvizovanou scénku a vymysleli příběh založený na fotografii, se 

po velmi vyrovnaných výkonech na prvních třech místech umístili: Jan Mozga (3.B), Jiří Kundrát (2.B) a Vojtěch 

Švagera (3.A).  

 

 
 

Obr. Vítězové školního kola Soutěže v anglickém jazyce 

 

Dne 17. března 2022 na naší škole proběhlo i okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce středních odborných škol. 

Všichni soutěžící byli skvěle připraveni, a proto vybrat trojici nejlepších bylo velmi těžké. První místo získal po 

dlouhém rozhodování Jakub Jurčík ze Střední školy informatiky elektrotechniky a řemesel z Rožnova pod Radhoštěm, 

druhé místo obsadil Jan Mozga z naší školy a na třetím místě se umístil Marek Blinka z Integrované střední školy z 

Valašského Meziříčí.  
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Obr. Účastníci okresního kola Soutěže v anglickém jazyce 

 

 

Dne 22. dubna 2022 jsme se zúčastnili krajského kola Soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval Jan 

Mozga, který se umístil na krásném čtvrtém místě. Jan předvedl senzační výkon a získal cenné zkušenosti, které může 

uplatnit v budoucnu nejen v jazykových soutěžích. 

 

 

 
 

Obr. Krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce 

 

 

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů  

 
15. 2. 2022 v rámci projektu IKAP, proběhla krajská matematická soutěž třídních kolektivů. Žáci řešili úlohy zadané 

on-line v rámci daného časového intervalu. Soutěž posilovala matematické dovednosti žáků, ale také strategii řešení 

úloh v týmu. Za naši školu se soutěže zúčastnili 3 týmy v kategorii SOŠ, maturitní obory. Tým třídy 3.A. v kategorii 

SM3 se umístil na 2. místě, tým třídy 3.C v kategorii SM3 se umístil na 3. místě a tým třídy 1.C na 5. místě v kategorii 

SM1.  
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Obr. Matematická soutěž třídních kolektivů 

Úspěch v recitační soutěži 

 

Dne 13. 4. 2022 zorganizovalo MG Vsetín akci Den s poezií. Již několikátý rok si organizátoři kladou za cíl sezvat 

zájemce o recitaci z řad žáků tří vsetínských středních škol, strávit příjemné a inspirativní chvíle a pokusit se vybrat 

nejlepší recitátorky či recitátory. Letos se sešlo 21 účastníků, z nichž 4 byli zástupci SPŠS Vsetín. Ve velmi silné 

konkurenci si naši nevedli vůbec špatně – Anna Urbanová prezentovala text ze své vlastní knihy, Barbora Juřičková 

zaujala úryvkem z prózy R. Fulghuma, Daniel Růžička s básní od E. A. Poea. Obrovský úspěch ale zaznamenal 

Tomáš Omelka, který dosáhl na celkově 2. místo, když porotu uchvátil svým přednesem části knihy A. de Saint 

Exupéryho Malý princ, v překladu P. Odehnala do valašského nářečí. 

 

 
 

Obr. Soutěžící SPŠS Vsetín na recitační soutěži 

 



 

 

 

 

 

 

39 

 

Turistický kurz 

Ve školním roce 2021/2022 se povedlo uskutečnit turistický kurz v italských Dolomitech pro žáky 2. ročníku. 

Ubytování ve stanech bylo zajištěno v kempu Roccheta v městečku Cortina d´Ampezzo. Den po příjezdu žáci 

absolvovali prohlídkou památníku Pocol nad Cortinou, kde je pochováno 8 tisíc vojáků padlých v 1. světové válce. 

Poté se pokračovalo úzkými serpentinami do sedla Falzarego a lanovkou na vrchol Monte Lagazuoi, 2 751 m n. m. Po 

krátké pauze začala výprava sestupovat dlouhým tunelem vykopaným za 1 světové války, kde si účastníci museli 

svítit různými svítilnami a hlídat si výšku stropu. Následovala túra pod masivem Tofany di Rozes. Další den žáky 

čekal legendární trek kolem dominanty Dolomit Tre Cime alias Drei Zinen. Počasí stále přálo, a tak byla možnost 

kochat se nádhernými výhledy. Další dny žáci navštívili horu Saso de Stria, prošpikovanou zákopy a tunely, jezero 

Misurina, výstup na Monte Piano, kde se nachází přírodní památník bojů za 1. světové války.  

 

 

Obr. Dolomity - Tre Cime 

Vodácký kurz 

Od 13. do 17. 6. 2022 se uskutečnil tradiční vodácký kurz všech tříd druhého ročníku. Žáci tak během pěti dnů dostali 

jedinečnou příležitost okusit na vlastní kůži život vodáka při sjíždění řeky Vltavy. Během jízdy z Vyššího Brodu do 

Zlaté Koruny účastníci zdolali všechny jezy včetně Jelení lávky a zdatní jedinci také přišli na chuť rannímu otužování 

v řece. Kromě adrenalinových zážitků, které průmyslováky potkaly na vodě i v kempu, naše druháky čekal renesanční 

Český Krumlov, dále navštívili Muzeum kuriozit a českých rekordů v Pelhřimově, také přehradu Lipno a přírodní 

úkaz Čertova stěna.  

   

Obr. Vodácký kurz 
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Robosoutěž v Uherském Brodě 

Dne 28. 6. 2022 se zástupce SPŠS Vsetín Radek Steinitz zúčastnil se svým vlastnoručně vyrobeným robotem 

Robosoutěže, která se konala v rámci projektu Digitalizace na SPŠ a OA v Uherském Brodě. V kategorii Robosumo 

se Radek umístil na 1. místě a v kategorii Sledování čáry pak Radkův robot získal krásné 2. místo.  

 

 

Obr. Radek Steinitz na Robosoutěži 

 

Jazykové soutěže 

 

Soutěž Umístění Jméno a příjmení Třída 

Okresní kolo 

Soutěž v anglickém jazyce 2. místo Jan Mozga 3.  B 

Školní kolo 

Soutěž v anglickém jazyce 1. místo Jan Mozga  3. B 

Soutěž v anglickém jazyce 2. místo Jiří Kundrát 2. A 

Soutěž v anglickém jazyce 3. místo Vojtěch Švagera 3. A 

Krajské kolo 

Soutěž v anglickém jazyce 4. místo Jan Mozga  3. B 

 

 

Přírodovědné soutěže 

 

Soutěž Umístění Jméno a příjmení Třída 

Krajské kolo 

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů na 

podporu matematické gramotnosti – projekt IKAP II 

 

2. místo 

3. místo 

5. místo 

Tým 3.A – kat. SM3 

Tým 3.C – kat. SM3 

Tým 1.C – kat. SM1 

3. A 

3. C 

1. C 

Krajské kolo 

EKOolympiáda  6. místo Anna Urbanová 

Matyáš Wlasák 

David Stodůlka 

3. A 

3. C 

3. C 

 

Odborné soutěže 

 

Soutěž Umístění Jméno a příjmení Třída 

Programování CNC strojů, MSV Brno 1. místo Lukáš Drga,  3. A 

Programování CNC strojů, MSV Brno 2. místo Jakub Janíček 3. A 

Kreslení ve 2D v AutoCADu 3. místo Vojtěch Savko  3. A 

Okresní kolo 

SOČ 1. místo Pavel Blažek 2. A 

SOČ 1. místo Jakub Juřica 2. A 

SOČ 3. místo Matěj Wlasák  2. C 
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Tělovýchovné soutěže 

 

Soutěž Umístění Jméno a příjmení Třída 

Okresní kolo 

Turnaj Florbal 3. místo Týmová soutěž - 

Běh Mírová míle - Vizovice 

Běh Mírová míle 1. místo Týmová soutěž (Ch) - 

Běh Mírová míle 3.místo Týmová soutěž (D) - 

Okresní kolo 

Silový čtyřboj 4. místo Týmová soutěž - 

 

       

 

Ve školním roce 2021/2022 i přes pokračující pandemii COVID-19 bylo možné uskutečnit připravované a 

plánované aktivity, jako soutěže, olympiády, přehlídky apod. Velkou výzvou do budoucna je přesvědčit mladou 

generaci k zapojování do nabízených aktivit, které škola připravuje ve velkém počtu. 

 

 

 

10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí   
 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla Českou školní inspekcí provedena ve škole kontrolní činnost. 

 

 

 

11 Základní údaje o hospodaření organizace   
 

Ve školním roce 2021/2022 realizovala organizace svoji činnost v rámci níže uvedených limitů přidělených  

v jednotlivých letech 2021 a 2022. Podrobný rozbor hospodaření zpracovává organizace ve Zprávě  

o hospodaření ke konci kalendářního roku. 

 

Základní údaje o hospodaření organizace 
 

Neinvestiční prostředky: 
Rozpočet na rok 2021 

stav k 31. 12. 2021 

Rozpočet na rok 2022 

stav k 31. 8. 2022 

Platy 29 042 263,00 29 417 272,00 

Ostatní osobní náklady 234 800,00 462 650,00 

ONIV přímé 10 974 621,00 11 057 399,00 

ONIV provozní 6 175 615,00 6 133 000,00 

NIV ostatní 0,00 2 400,00 

Celkem 46 427 299,00 47 072 721,00 

 

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 2021/2022 pokračovala škola v aktivitách svého dalšího materiálně technického rozvoje. 

 

Do výuky byly pořízeny notebooky, PC s monitory, žákovské židle a lavice, resuscitační model, stavebnice Voltík, 

SEVA, AERO BUGY, SmatMax, SEKO, LEGO, programovatelná stavebnice BBC micro:digi, posuvné měřítka, 

třmenový mikrometr, pokosová pila, bruska, dělička, výškoměr, multimetry, vrtačky, pily, boxovací pytel aj. 

Velkou investiční akcí v rámci projektu IKAP II bylo pořízeno CNC vertikální obráběcí centrum a 3D tiskárna. 
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Bylo také pořízeno další vybavení školy nezbytné pro provoz, a to: myčka a ponorný mixér do kuchyně a jiné 

drobné vybavení. 

Velkými položkami bylo pořízení nového vybavení jednoho kabinetu a plynový kotel do kuchyně. 

  

 

 

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

ve výši 444.730,38,- Kč. Zřizovatel školy podporuje její rozvoj a společně s organizací hledá zdroje pro 

financování jejich rozvojových aktivit. 

 

 

12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
 
Ve školním roce 2021/2022 se z důvodu pandemie COVID-19 nemohl uskutečnit tradiční mezinárodní projekt 

výměny mládeže TANDEM se spolupracujícími německými školami. Podařilo se však uskutečnit vycestování žáků a 

pedagogů školy prostřednictvím mezinárodního projektu ERASMUS+.  

 

Uskutečněny projekt ERASMUS+ ve Španělsku: 

 
V rámci projektu ERASMUS+ „Krátkodobá mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě“ se uskutečnila 

odborná třítýdenní stáž žáků SPŠS Vsetín v počtu 32 žáků a 4 doprovodné osoby pod názvem Odborný rozvoj strojařů 

v reálném pracovním prostředí. Projekt byl rozdělen do dvou období v měsících květen až červen 2022. První skupina 

žáků vycestovala do španělského města Sevilla, druhá skupina žáků byla ve městě Jereze de la Frontera. 

 

    
 

 
 

Obr. ERASMUS+ ve Španělsku 

 

 

Připravovaný projekt ERASMUS+ v následujícím školním roce: 

 

Pro období školního roku 2022/2023 má škola opět schválenou žádost v rámci projektu ERASMUS+ „Krátkodobá 

mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě“ pro 30 žáků a 4 doprovodné osoby pod názvem Odborný rozvoj 

strojařů v reálném pracovním prostředí. Projekt by se měl znovu uskutečnit na reálných pracovištích ve Španělsku.  
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Ve sledovaném období škola připravovala realizaci mezinárodní projektu výměny mládeže Tandem se dvěma 

německými středními školami a dále vycestování žáků a pedagogů do Španělska v rámci projektu 

ERASMUS+. Realizace projektu ERASMUS+ se podařila úspěšně realizovat, projekt Tandem byl ovlivněn 

pandemickou situací, přičemž jeho uskutečnění se odsunulo na další školní rok. I v následujících letech se 

budeme snažit rozvíjet zkušenosti žáků v cizojazyčném prostředí, zejména v odborných oblastech. 

 

 
 

 

13 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  
 

Škola již řadu let občanům Vsetína a jeho okolí ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati Zlín nabízí, umožňuje a 

zajišťuje vzdělávání formou tzv. Univerzity třetího věku (U3V). Je určeno lidem, kteří dosáhli důchodového věku, 

přitom nejde o vzdělávání zvyšující či rozšiřující kvalifikaci. U3V je realizována jako dvouletá, rozdělena do čtyř 

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

V akademickém roce 2021/2022 probíhaly přednášky pod vedením JUDr. Libora Šnédara, Ph.D. na téma Člověk, stát 

a právo, trestní právo hmotné a procesní. Počet posluchačů U3V byl v letošním akademickém roce celkově 23. I přes 

pandemické okolnosti vydrželi někteří posluchači 4 semestry, splnili tím minimální délku studia a mohli se zúčastnit 

slavnostního ukončení. Promoce se konaly v úterý 28. 6. 2022 v nově zrekonstruované aule FAME UTB Zlín a 

proběhly s veškerými náležitostmi, které k takovéto slavnostní situaci na akademické půdě náleží. 

 

 
 

Obr. Přednáška JUDr. Libora Šnédara, Ph.D. 

 

    
 

Obr. Slavnostní promoce U3V na UTB ve Zlíně 
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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. 

 

 

14 Údaje o předložených a školou realizovaných programech financovaných 

z cizích zdrojů  
 

 

Projekty realizované: 

 

• ERASMUS+:  

Odborný rozvoj strojařů v reálném pracovním prostředí. Číslo projektu 2020-1-CZ01-KA102-077662. 

Rozpočet 89.164,- EUR. Doba realizace: 01.09.2020 - 31.08.2022. 

 

• IKAP II: 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. Rozpočet partnera: 

5.402.188,- Kč. Doba zapojení partnera: 1.1.2021 – 31.8.2023. 

 

• Šablony II: 

SPŠS Vsetín - osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy II. Číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015634. Rozpočet 838 804,- Kč. Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30.6.2022 

 

 

 

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

 

 

15 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery  

 
SPŠS Vsetín mnoho let rozvíjí spolupráci s dalšími subjekty. Tato spolupráce navazuje na již dříve realizované 

aktivity, přičemž hledáme společně aktivity nové. Mnoho firem projevuje zájem 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. Ve školním roce 2021/2022 

se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci podařilo naplnit plánované aktivity. 

 

Spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou 

 

V měsíci říjnu 2021 se uskutečnila spolupráce školy, Krajské hospodářské komory a sociálních partnerů přispívající k 

motivaci žáků základních škol k technickému a přírodovědnému vzdělávání. Na základě této spolupráce prezentovala 

škola možnosti poskytovaného technického vzdělávání na akcích nazvaných Technický jarmark přímo ve firmách 

působících v městech Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí. Žáky z různých základních škol přivážely 

autobusy přímo do firem, kde zástupci naší školy prezentovali obory vzdělání. 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.  
Po dvouleté pauze se opět konala celorepubliková soutěž "T-Profi - talent pro firmy" a žáci naší školy, společně s 

žáky ze ZŠ Huslenky u toho nesměli chybět. Soutěž se již tradičně uskutečnila v prostorech školy SPŠ Otrokovice. 

Soutěžní družstvo sestávalo ze čtyř žáků 2. ročníku SPŠS Vsetín a tří žáků 5. třídy ZŠ Huslenky, kapitánem týmu byl 

zástupce z firmy Austin Detonator s.r.o. Soutěž je zaměřena týmovou spolupráci, zručnost, přesnost a porozumění 

technické dokumentaci. V letošním ročníku soutěžící skládali ze stavebnice Merkur model soustruhu a tepelné 

elektrárny, stavebnice byla taktéž doplněné o elektrické pohony a jejich řízení. V konkurenci 5 týmů jsme obsadili 

hezké 2. místo. Po technické stránce měl náš tým model nejlépe a nejpřesněji sestaven, o prvním místě ale kromě 

kvality stavby rozhodoval také čas, který měl vítěz soutěže lepší.  
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Obr. T-Profi – Talent pro firmy 

 

Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 

 

I naše škola se zapojila do celostátního projektu, jehož cílem je, aby se studenti středních škol na základě vlastních 

zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a volebním systémem ČR. Volit mohli 

studenti přihlášených středních škol starší 15 let. SPŠS Vsetín volby uspořádala dne 21. 9. 2021 a přestože účast byla 

dobrovolná, zúčastnila se více než polovina přítomných žáků. Volební komisi tvořili žáci třídy 4.D ve složení Pavel 

Pírek, Radka Žitníková a Barbora Havelková, kteří dbali na regulérnost voleb, kontrolovali OP a spolu s Mgr. 

Zuzanou Pavlíčkovou počítali hlasy. 

 

 
 

Obr. Studentské volby do Poslanecké sněmovny 

 
 Zajímavosti ze světa financí 
 
Několik žáků napříč ročníky ekonomického oboru využilo možnost získat nové informace ze světa financí, a tak se 

22. 9. a 22. 11. v odpoledních hodinách zúčastnili webinářů Zajímavosti ze světa financí a Okénko do finančních trhů, 

které pořádala VŠ finanční a správní ve spolupráci s INEV a Ekonomickou olympiádou. V přednášce prorektora 

docenta Petra Budinského se dozvěděli zajímavé informace na téma globální ekonomika, dluhopisy a měny, akcie a 

komodity.  Po přednášce se mohli zapojit do diskuse. Získané informace v budoucnu určitě využijí. 
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Setkání sociálních partnerů u kulatého stolu 

 

Realizace setkání sociálních partnerů u kulatého stolu dne 19. 10. 2021 s deseti firmami a 15. 3. 2022 rovněž se 

zástupci deseti firem o prohloubení spolupráce se školou a diskuzí nad řadou aktivit a informací. Těchto setkání se 

účastnily tyto firmy: Austin Detonator, CBG Automation., Kayaku Safety Systems Europe, WOCO STV, ZV 

Nástroje, H & B delta, TES Vsetín, Unites Systems, Block, Vason CZ, Hirschmann Automotive VS, Kasko-Blinds, 

Retigo, Promet Prefix a Promet Foundry. 

 

 

Projekt Austin Talent Marathon 

 

Vsetínská firma Austin Detonator, s.r.o. i pro školní rok 2021/2022 připravila ve spolupráci se SPŠS Vsetín 

významnou aktivitu určenou pro vybrané žáky druhých ročníků nazvanou Austin Talent Marathon. Ve dnech 4. - 5. 

11. 2021 se uskutečnil další ročník Austin Talent Marathonu – dnes již tradiční soutěžní akce určená žákům 2. 

ročníku. V letošním školním roce z důvodu zrušení loňského ročníku dala možnost soutěžit i třeťákům. Týmová 

dvaadvacetihodinová práce pěti týmů na zadaném projektu, závěrečné obhajoby, ale také výzva, zábava, 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 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 v týmech si po celou dobu museli rozvrhnout daný čas na dobu práce a odpočinku.  

 

   
 

Obr. Austin Talent Marathon 

 

Odborná exkurze do firmy. Hirchsmann Automotive VS 

 

11. 10. 2021 – Žáci 3.A absolvovali odbornou exkurzi v rámci předmětu Praxe ve společnosti Hirschmann 

Automotive VS ve Vsetíně Bobrkách, kde byli seznámeni s moderním systémem robotické obsluhy jednotlivých 

pracovišť, inteligentním skladovým systémem. Navštívili všechna pracoviště společnosti pro CNC obrábění, také 

technologické kanceláře pro 3D navrhování a CNC programování obráběcích strojů, haly nástrojářů k úpravě 

vstřikovacích forem a pracoviště pro výrobu plastových součástek. 

 

    
 

Obr. Vsetínská firma Hirchsmann Automotive VS 
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Zelený den v Galvametu 

 

Strávit netradičním způsobem běžné školní dopoledne? Podívat se do prestižní vsetínské strojírenské firmy, a ještě k 

tomu firmy s odpovědným přístupem k životnímu prostředí? Tak to se povedlo žákům 1.C, kteří v úterý 22. 3. 2022 v 

doprovodu paní učitelky Pospíšilíkové navštívili firmu Galvamet. Tato firma takříkajíc povstala z popela pod vedením 

majitele a jednatele firmy pana Aleše Šlechty. Firma se nachází v bývalém areálu Zbrojovky a zabývá se zvláště 

tepelnou úpravou kovových materiálů. Důležitým charakteristickým rysem firmy jsou ekologické prvky šetřící 

přírodu – např. fotovoltaické panely na střeše budovy firmy, využití dešťové vody, tepelná čerpadla, zateplení budovy, 

modernizace technologického zařízení (s menším množstvím energie vyrábět efektivněji) a mnohé další.  

Pan Šlechta měl pro chlapce připravený program formou workshopu, kdy hoši pracovali ve 4 týmech na svěřeném 

úkolu. Bylo třeba vše vymyslet, ztvárnit graficky a poté i odprezentovat a odpovídat na všetečné otázky pana Šlechty. 

Po krátké přestávce s občerstvením si žáci prohlédli výrobní prostory firmy. Výrobky zpracované ve firmě s 

množstvím certifikátů na kvalitu se používají takřka v celém světě – např. v automobilech, letadlech, vlacích, 

textilních strojích, traktorech atd. Odpoledne rychle uběhlo a my jsme opouštěli firmu Galvamet obohaceni o zážitky 

z týmové hry i zajímavé poznatky z výroby doplňující výuku odborných předmětů. 

 

  
  

Obr. Žáci ve vsetínské firmě Galvamet 

 

Výběrové řízení nanečisto 

 

Dne 11. 4. 2022 proběhl na naší škole projektový den s názvem Výběrové řízení nanečisto. Navodit atmosféru 

přijímacího pohovoru přišli zástupci sedmi významných firem Zlínského kraje (Austin Detonator, Block, Hirschmann 

Automotive VS, H&B delta, Kasko-Blinds, Kayaku Safety Systems Europe a Promet Group). 

Do této akce se zapojilo 42 žáků třetích ročníků strojírenského i ekonomického oboru. Pro tento projekt si žáci 

připravili životopisy a motivační dopisy v českém a anglickém jazyce. Během dopoledne zástupcům firem 

zodpovídali typické dotazy přijímacích pohovorů, pracovali s výkresy a prodávali svou osobnost, znalosti a 

dovednosti získané nejen během studia na naší škole. 

 

     
 

Obr. Výběrové řízení nanečisto 

 

Exkurze do firmy WOCO STV 

 
Dne 24. 2. 2022 se žáci 3. ročníku zúčastnili odborné exkurze ve firmě WOCO STV. Na úvod exkurze se žáci 

dozvěděli z prezenčního videa obecné informace o firmě a její historii. Žákům byl dále představen výrobní program a 



 

 

 

 

 

 

48 

 

široká paleta zákazníků z automobilového průmyslu. Poté byli žáci rozděleni do skupin a průběžně navštívili oddělení 

vývoje produktu, kde jim byla prezentována tvorba prvotního návrhu výrobku na základě požadavků od zákazníků. 

Ve vazbě na vývoj produktu byla vysvětlena kalkulace výrobku se zaměřením na tvorbu konceptu výrobní linky.  

V další části exkurze byli žáci seznámeni s návrhem automatické výrobní linky, ve které byly patrny prvky 

digitalizace. Programátor softwaru předvedl, jakým způsobem jsou naprogramovány ovládací prvky. Následně byli 

žáci provedeni provozem, kde viděli dotyčnou linku při výrobě. Tato linka byla zastavena, aby si mohli prohlédnout 

ovládací prvky a pochopili jejich princip.  

 

 
 

Obr. Výrobní linka ve firmě WOCO STV 

 
Exkurze do firmy CBG Automation 

 

Dne 3. 3. 2022 se žáci 3. ročníku zúčastnili odborné exkurze ve firmě CBG Automation. Po přivítání ve firmě byl 

žákům v přednáškové místnosti prezentován výrobní program firmy a její historie. Žáci mohli shlédnout některé 

výrobky, které jsou ve firmě vyráběny a kompletovány. První část exkurze proběhla v nářaďovně, kde si žáci 

prohlédli provoz, ve kterém se vyrábí nástroje.  Výroba probíhá na CNC obráběcích strojích a na elektroerozivních 

strojích. Další část exkurze probíhala v elektro dílně, kde žáci viděli montáž kabelových svazů do automatických 

montážních linek. Následně žáci shlédli expedice součástek a svazků, včetně automatického PC řízeného skladu. 

V dalších prostorách byly haly pro kompletování automatických linek a pracovišť, včetně prostor pro testování 

výrobků. Kromě toho studenti navštívili prostory (kóje) pro konstruktéry a viděli je při práci i při cizojazyčných 

konzultacích se zahraničními partnery při „telemostech“. 

 
 

Obr. Výrobní linka ve firmě CBG Automation 

 
Exkurze do firmy Hirschmann Automotive VS 

Dne 3. 3. 2022 se žáci 2. ročníku zúčastnili odborné exkurze ve firmě Hirschmann Automotive VS. Na počátku 

exkurze byla žákům představena firma, její výrobní program a hlavní zákazníci. Žákům byly na prezenčním videu 

promítnuty prvky automatizované výrobní technologie 4.0 používané především ve výrobě a logistice. V první části 
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prohlídky měli žáci možnost shlédnout plně automatizovanou vstřikovnu plastů ve které viděli technologii 4.0 v praxi. 

Při prohlídce prošli jednotlivé procesy sušení granulátu, vstřikování dílů, odebírání dílů z formy pomoci robotu a 

automatické balení. Následovala prohlídka montážních linek, na kterých byla taktéž plně zavedená robotizace. Žáci 

v praxi viděli a pochopili, že díky robotizaci a digitalizaci je možno vyrábět rychleji, a především s menší chybovostí 

než u klasické výroby pomoci montážních pracovníků. Další část prohlídky byla věnována logistice, která je ve firmě 

opět plně automatizovaná díky čemuž dochází k zamezení faktoru lidské chyby. Nakonec žáci navštívili pracoviště 

kontroly, které bylo vybaveno moderními měřícími přístroji. Žákům bylo předvedeno měření na automatickém 3D 

měřícím zařízení. V závěru exkurze proběhla debata nad smyslem nahrazení lidské práce robotizací. 

 

 
 

Obr. Výrobní linka ve firmě Hirschmann Automotive VS 
 

Spolupráce s Domem kultury Vsetín  

 
Při příležitosti výročí vypálení židovské synagogy ve Vsetíně připravil DK Vsetín ve spolupráci se spolkem Na cestě 

speciální představení věnované studentům a pedagogům vsetínských základních a středních škol. Inscenace s názvem 

MLČENÍ vyprávějící příběh židovské rodiny se konala v Divadle v Lidovém domě v pátek 18. března 2022. Lidé se 

od druhé světové války nezměnili. Lidé se od žádné války nezměnili. Když pomineme aktivní tyrany a násilníky a 

odhlédneme od těch, na kterých je násilí pácháno, dělí se lidé stále na ty, kteří se zastanou, pomohou, zastaví se a 

promluví – a na ty, kteří mlčí,“ řekla o hře její autorka Miriam Hurtová a dodala, že záměrem nebylo jen přiblížit 

holokaust, ale ukázat jednání a postoje lidí v obecné rovině. Představení se uskutečnilo pod záštitou místostarosty 

města Vsetína Tomáše Pifky, příběh a historické souvislosti osvětlil žákům také ředitel Státního okresního archivu ve 

Vsetíně Tomáš Baletka. 

 

 

 
Obr. Divadelní představení 

 

https://www.facebook.com/strojkaVsetin/photos/pcb.1993854220872932/1993854044206283/?type=3
https://www.facebook.com/strojkaVsetin/photos/pcb.1993854220872932/1993854044206283/?type=3
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JA EXPO Praha – Veletrh studentských firem 

 
27. ročník soutěže JA Studentská firma roku proběhl 7. 4. 2022 v rámci prodejního veletrhu JA Firem v OC Galerie 

Harfa v Praze. Této skvělé příležitosti prezentovat své služby a prodat své výrobky široké veřejnosti využila také naše 

JA studentská firma – Wild Snack. 

JA firma Wild Snack  (sušené maso) určitě přístupem ke svému podnikání zapadla do výše uvedeného rámce a i 

přesto, že nebodovala v žádné ze zmíněných kategorií, velmi slušně reprezentovala své podnikání a také naši školu. 

Studenti nasbírali nedocenitelné zkušenosti a spoustu zážitků. Současně jsme měli možnost osobně se setkat 

s mentorem firmy panem Danielem Kloudem, CEO manažerem esportového týmu Entropiq. 

 

 

   
 

Obr. Prodejní veletrh JA Firem 

Můžeš podnikat – seminář 
 

Žáci strojírenského oboru mají v rámci povinné výuky zařazen předmět ekonomika. I tento rok jsme výuku dne 25. 5. 

2022 obohatili seminářem s manažery z praxe. Tento rok nás navštívil Ing. Petr Zelík (jednatel společnosti Oxalis, 

spol. s r. o.) a Ing. Daniel Kudláček (výkonný ředitel a jednatel společnosti CZ testing institute s. r. o.). Setkání 

probíhá v přátelském duchu, kde se oba manažeři podělí se studenty o svoji cestu k podnikání a o nástrahy, které 

museli v rámci podnikání překonat. Součástí každého setkání je také zpětná vazba jednotlivým mluvčím a také 

zhodnocení celé akce.  

 
 

 
 

Obr. Přednáška na téma podnikání 
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Spolupráce s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín 

 

Ve čtvrtek 2. června 2022 navštívili žáci třídy 1. A a 1. B spolu Masarykovu veřejnou knihovnu ve Vsetíně, aby se 

seznámili se službami, které knihovna nabízí. Studenty provedla Mgr. Jana Vaculíková. Ukázala jim turistické 

informační centrum, centrální půjčovnu i čítárnu a komiksový klub. Návštěva knihovny byla rozhodně inspirativní.  

 

je 

 

Obr. Masarykova veřejná knihovna Vsetín 

 

 

Přednáška na téma právní úprava živnostenského podnikání 
 
V pátek 17. 6. 2022 proběhla pro žáky 1.D přednáška na téma živnostenské podnikání. Paní Ing. Daniela Lukyová, 

vedoucí obecního živnostenského úřadu Vsetín, seznámila žáky s právní úpravou živnostenského podnikání a 

podmínkami provozování živnosti. Získané informace v budoucnu určitě využijí. 

 

            
 

Obr. Vzory dokumentů 

 

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.   

 

 

Spolupráce se školami 

 

Stejně jako v předchozích letech probíhaly v odborných učebnách a ve školních dílnách aktivity technického a 

přírodovědného vzdělávání určené pro žáky ZŠ, SOŠ a gymnázií. Jedna z aktivit projektu byla určena i pro děti v MŠ.  

V rámci procesu udržitelnosti projektu IROP „Modernizace pracoviště praktického vzdělávání“ proběhla ve škole 

výměnná praxe žáků Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, Masarykova gymnázia Vsetín a SPŠ polytechnické Zlín. 

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ proběhlo 

Sdílení dílen pro ZŠ, Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ i SŠ, Praxe žáků gymnaziálních oborů v dílnách a odborných 

učebnách a Aktivity pro žáky v MŠ. V průběhu školního roku 2021/2022 přicházeli na SPŠS Vsetín žáci z 6-ti 

základních škol (ZŠ Luh Vsetín, ZŠ Halenkov, ZŠ Křižná, Valašské Meziříčí, ZŠ Horní Lideč a ZŠ Valašská 

Polanka). Dále žáci gymnázií: Masarykovo gymnázium Vsetín a Střední Kostka škola a tří MŠ: Mateřská škola 

Kostka, MŠ Benátky Vsetín a MŠ Hovězí. 
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Prostřednictvím učitelů praktického vyučování a učitelů vybraných odborných předmětů v dopoledních i odpoledních 

hodinách získávali žáci základní informace z oblasti ručního zpracování dřeva, kovů a plastů, konstruování na 

počítačích, z oblasti metrologie a dalších oblastí strojírenské výroby. 

 

 
 

Obr. Žáci ZŠ ve školních dílnách 

 

Spolupráce s SPŠ a OA Uherský Brod 

 

V pondělí 23. května se žáci 1.A a 1.C zúčastnili exkurze ve Střední průmyslové škole v Uherském Brodě. Kromě 

praktických dílen, jež jsou vybaveny CNC stroji, vstřikovacím lisem, svářecími roboty a moderním vybavením pro 

automechaniky, žáci zhlédli nejnovější technologie prezentované v Hi-tech centru školy. Hlavním tématem byla 

robotika, druhy řídících systémů, automatizace, ukázka programování miniaturní výrobní linky s robotickou rukou a 

3D tisk včetně skenování předlohy. Návštěvou 3D kina a praktickou zkouškou práce ve virtuální realitě formou hry 

byli žáci postupně seznamováni se současným světovým trendem ve výrobě, tzv. Průmyslem 4.0. 

 

 
 

Obr. Žáci SPŠS Vsetín na SPŠ a OA Uherský Brod 

 

Strojaři na gymnáziu v Rožnově 

 
Ve středu 1. června 2022 se 8 žáků 2. ročníku zapojilo do výměnné studentské stáže na gymnáziu v Rožnově pod 

Radhoštěm, kde v 10 hodin začal program pod vedením místních pedagogů. Nejprve si hoši vyzkoušeli laboratorní 

práci z fyziky na téma Kmitání závaží na pružině. Pracovali dle návodu s moderní měřicí technikou a grafickým 

výstupem na počítači a byli pochváleni za aktivní přístup a správné výsledky měření.  

Druhý blok byl věnován chemii a tématu Exotermní děje. Hoši se seznámili s obsluhou plynového kahanu a začali 

ohýbáním skleněných trubiček. Vyzkoušeli si tajné písmo a dále si namíchali 2 pyrotechnické slože, které pak byly 

bezpečně zapáleny. Jednou z připravovaných směsí byl střelný prach a již jeho příprava byl adrenalinový zážitek. Ale 

vše dobře dopadlo a po chutném obědě se všichni spokojeně vrátili domů. 
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Obr. Žáci SPŠS Vsetín na Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm 

 
Přednáška Robotika 

 
Dne 6. 5. 2022 se zúčastnili všichni žáci 2. ročníku zajímavé přednášky na téma Vojenská robotika, kterou pro ně 

připravil plk. gšt. doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D. z Univerzity obrany, která sídlí v Brně. Pan plukovník Mazal poutavě 

objasňoval na velkém množství příkladů vývoj armádní automatizace a robotiky od jejich počátků až po současnost. 

 

 
 

Obr. Přednáška plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazala, Ph.D. 

 
Přednáška Moderní trendy obrábění 

 

Dne 4. 5. 2022 proběhla v Aule na půdě SPŠS Vsetín přednáška na téma „Moderní trendy obrábění“ Přednášející prof. 

Ing. Marek Sadílek, Ph.D. z Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava představil našim žákům inovativní technologie v oblasti 

obrábění ve strojírenství. 

 

 
 

Obr. Přednáška prof. Ing. Marka Sadílka, Ph.D. 
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Veřejné sbírky s účastí SPŠS Vsetín 2021/2022 

 
Veřejná sbírka – Bílá pastelka – SONS, pobočka Vsetín 

 
Proběhla 12. 10. 2021, výnos ze sbírky je určen na pomoc handicapovaným osobám. Žáci SPŠS vybrali částku 

14 227,- Kč. 

 

 
 

Obr. Žáci SPŠS Vsetín - Bílá pastelka 

 

Humanitární sbírka pro Ukrajinu 
 

V rámci humanitární sbírky pro Ukrajinu z důvodu vojenského napadení ruskou armádou jsme zaplnili 40 velkých 

beden zejména potravinami, hygienickými potřebami a léky. Veškerá pomoc zamíří co nejdříve přímo potřebným do 

postižených oblastí Ukrajiny. 

 

   
 

Obr. Humanitární sbírka pro Ukrajinu 

 

Veřejná sbírka - Fond Sidus 

 
Proběhla 9. 12. 2021, výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a 

zlepšení kvality jejich běžného života. Žáci SPŠS vybrali částku 1 360,- Kč.  

 



 

 

 

 

 

 

55 

 

 
 

Obr. Žáci SPŠS Vsetín – Fond Sidus 

 
Veřejná sbírka - Český den proti rakovině - ONKO – DUHA Vsetín  

 
Proběhla 11. 5. 2022, žáci prodali 500 žlutých kvítků měsíčku lékařského, výnos ze sbírky byl předán na účet Ligy 

proti rakovině Praha. 

   

      
 

Obr. Žáci SPŠS Vsetín – Český den proti rakovině 

 

 

Ministr školství ocenil Jiřího Homolku za jeho dlouhodobou činnost při výchově mládeže.   

 

Dne 25. 8. 2022 předal medaili MŠMT 1. stupně ministr školství Vladimír Balaš RNDr. Jiřímu Homolkovi za jeho 

30letou činnost v turistice pro mládež a pedagogickou činnost ve středním školství. Jiří Homolka působí na SPŠS 

Vsetín od r. 1992, kde se zaměřuje na výuku fyziky a matematiky. Začínal jako vedoucí vsetínského turistického 

oddílu mládeže, později působil v Odboru turistiky TJ Slovan Vsetín, od r. 2002 jako předseda TJ Slovan Vsetín od 

r.2012 jako předseda KČT Vsetín. Podílel se na organizaci letních táborových škol Asociace TOM ČR a jeho rukama 

prošly stovky mladých lidí. Na celorepublikové úrovni byl 19 let místopředsedou v Asociace turistických oddílů 

(TOM) mládeže (1996 – 2015). Je správcem dvou celorepublikových turistických chat, Polany a Kusalína, ve 

Vsetínských Beskydech. V Klubu českých turistů nejprve zastával funkci místopředsedy celorepublikového vedení 

KČT (2015 – 2018), v březnu 2022 byl zvolen předsedou KČT ČR. Aktivně se podílí na propojování Asociace TOM 

a KČT s organizacemi a spolky na evropské úrovni. Především se spolky našich nejbližších sousedů jak v rámci států 

Visegradské čtyřky, tak Německa a Rakouska.  
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Obr. Předávání ocenění RNDr. Jiřímu Homolkovi 

 

Ocenění osobností z řad pedagogů městem Vsetín 

 

Dne 31. 3. 2022 proběhlo v rámci oslav Dne učitelů předávání ocenění Města Vsetín osobnostem z řad vsetínských 

pedagogů. Za Střední průmyslovou školu strojnickou Vsetín byl nominován náš dlouholetý kolega Ing. Lubomír 

Dočkal, který na průmyslovce vyučuje od roku 2000, přičemž činnost středoškolského pedagoga vykonává již celkově 

33 let. Představitelé Města Vsetín tímto ocenili nejen jeho výbornou práci na pozici učitele odborných předmětů, ale 

také dlouholetou činnost hokejového trenéra a rozhodčího v žákovských a dorosteneckých soutěžích.  

 

 
 

Obr. Předávání ocenění Ing. Lubomíru Dočkalovi 

 

Ocenění vynikajících absolventů městem Vsetín 

 

Město Vsetín ocenilo dne 7. 6. 2022 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. 

 

Adam Baletka 

- výborné studijní výsledky a vzorný přístup ke vzdělávání v průběhu celého studia 

 

Marie Jurošková 

- výborné studijní výsledky a vzorný přístup ke vzdělávání v průběhu celého studia 

 

Tomáš Galda 

- výborné studijní výsledky a vzorný přístup ke vzdělávání v průběhu celého studia, 

- za opakovanou reprezentaci školy a obsazení prvního místa v šachu v krajských přeborech středních škol. 
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Filip Mužikovský 

- výborné studijní výsledky a vzorný přístup ke vzdělávání v průběhu celého studia, 

- odpovědná a obětavá práce pro třídu a pro školu (činnost v hudební skupině),  

- získání prvního místa v několika matematických soutěžích. 

 

František Stoklas 

- výborné studijní výsledky a vzorný přístup ke vzdělávání v průběhu celého studia, 

 

Matyáš Matějček 

- odpovědná a obětavá práce pro třídní kolektiv.   

 

Pavel Pírek 

- vzorný přístup ke vzdělávání v průběhu celého studia, 

- odpovědná a obětavá práce pro třídní kolektiv, 

- předseda školního žákovského parlamentu po celou dobu studia, kterému dal řád a zasloužil se o jeho plnohodnotné 

fungování 

 

 
 

Obr. Ocenění absolventi SPŠS Vsetín s vedením města Vsetína 

 

 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 SPŠS Vsetín mohla po uvolnění pandemických opatřeních navázat na dlouholetou 

spolupráci se všemi našimi sociálními partnery. Uskutečnilo se jak tradiční setkávání sociálních partnerů u 

kulatého stolu, projekt Austin Talent Marathon, Výběrové řízení nanečisto a řada dalších. Dále proběhly 

odborné praxe ve firmách žáků druhých i třetích ročníků, včetně týdenních odborných stáží učitelů odborných 

předmětů a praktického vyučování. 

V rámci projektových aktivit navštívili odborné učebny školy žáci spolupracujících základních škol i škol 

středních. Naši učitelé vyrazili i do mateřských škol za účelem rozvíjení základních technických dovedností 

dětí. 

 

 

 

 

 

Miroslav Václavík 

Ve Vsetíně, dne 3. 10. 2022 


