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  Úvodní slovo ředitele SPŠE a VOŠ Pardubice

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice si dlouhodobě 
udržuje pověst náročné školy i mimo Pardubický kraj. Je to výsledek snahy všech zaměstnanců 
školy. Obstát v náročné konkurenci státních a soukromých škol je stále obtížnější. Jak se nám to 
dařilo v uplynulém školním roce se dozvíte po přečtení této výroční zprávy. 

Do rukou se Vám dostala Výroční zpráva za školní rok 2017/2018. Jaký tedy byl, čím vším jsme 
prošli? Byl to rok plný střetů a obhajování si svých názorů, to ale ke školství patří. A já jsem za 
to rád, protože je to důkazem toho, že pedagogům na škole záleží. Našim cílem je, všechny tyto 
střety prodiskutovat a najít řešení, které bude vyhovovat všem stranám. Vedení školy prošlo 
několika kontrolami, ať již z Krajské hygienické stanice Pardubice nebo Oblastního inspektorátu 
práce i o jejich výsledcích se dočtete v této zprávě. 

Jako každý rok proběhlo několik soutěží, ve kterých se naši žáci opět umístili na předních pozicích. 
Obzvláště hrdí jsme na žáky, kteří reprezentovali naší školku na mezinárodní soutěži v Novém 
Mexiku a dopadli výborně, obsadili druhé místo! I to svědčí o kvalitách naší školy.

Opět jsme vyslali do světa chlapce a dívky, kteří zdárně složili maturitní zkoušky. V letošním 
školním roce maturovalo dokonce devět tříd. Jelikož jsme se osvědčili, i letos jsme se stali 
spádovou školou pro podzimní maturitní zkoušky.

Jak vidíte, školní rok to byl pestrý. Budu rád, když si zprávu pročtete a sami si vytvoříte svůj názor.

Ing. Ladislav Štěpánek,
ředitel SPŠE a VOŠ Pardubice
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1.1  Sídlo školy

Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice, je střední škola, která již 67 let poskytuje 
úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oblastech slaboproudé elektrotechniky a informačních 
technologií. K 1. 9. 2013 došlo ke splynutí  SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13 a SOŠ 
elektrotechnické a strojní a SOU Pardubice. Škola se nachází v ulici Karla IV. 13. a v ulici Do Nového 
1131. Budova v ulici Karla IV. 13 se skládá ze tří vzájemně propojených částí.

Původní budova byla postavena v letech 1926-1928 podle projektu architekta Ladislava Machoně. 
V jižní části byl postaven pavilon výpočetního střediska, dílen a laboratoří. Mezi tyto dvě kdysi 
samostatné budovy byla přistavena dostavba, ve které jsou umístěny učebny výpočetní techniky, 
běžné učebny, kabinety vyučujících a kanceláře vedení školy. 

Areál v ulici Do Nového 1131 se skládá ze tří samostatných budov, z nichž 2 slouží k praktickému 
vyučování a 2. patro budovy rekonstruované po r. 2000 je využíváno pro teoretické vyučování. 
Díky splynutí obou škol došlo k vytvoření největší střední školy v Pardubickém kraji, která zajišťuje 
celou šíři elektrotechnického vzdělání na středoškolské úrovni, od čistě čtyřletých studijních 
oboru zakončených maturitou (obory M), přes praktičtěji zaměřené čtyřleté obory s menším 
podílem teoretické výuky zakončené maturitní zkouškou (obory L) až po tříleté učební obory 
(obory H). Pro všechny obory disponuje škola kvalitními pedagogy i mistry odborného výcviku 
a svoji vzdělávací nabídkou dovoluje každému uchazeči o studium zvolit si elektrotechnický obor 
s vhodným rozsahem teoretické a praktické složky vzdělání.

Hlavní budova školy Karla IV. 
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Výpočetní středisko školy Karla IV. Areál budov Do Nového

1.2  Charakteristika školy

Střední průmyslová škola elektrotechnická vznikla v roce 1951 na základě požadavků praxe. 
Po několika letech stěhování získala od školního roku 1965/66 budovu tzv. „nové reálky“, později 
bývalého Pedagogického institutu. 

Škola se od svého počátku zaměřila na vzdělávání v oblasti slaboproudé elektrotechniky, které 
bylo, a je, dominantní. Významným mezníkem v historii školy byl vznik výpočetního střediska. Tím 
byla určena další orientace školy, a to na oblast výpočetní techniky, která je velmi silnou stránkou 
školy.

V roce 1990 byla škola vybrána do holandsko-českého projektu na zavedení neuniverzitního 
vysokoškolského vzdělávání v České republice. Důsledkem tohoto projektu byl vznik vyššího 
odborného školství. Počáteční dva studijní obory – výpočetní technika, lékařská elektronika – byly 
rozšířeny o další tři: 

 – marketing výpočetní techniky,
 – sociální práce,
 – informační systémy.

Škola si stále udržuje vysokou prestiž mezi středními školami, a to nejen v rámci našeho regionu. 
Žáci jsou dobře připraveni pro vlastní praxi i pro další studium na vysokých technických nebo 
vyšších odborných školách. 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice byla optimalizována 
formou splynutí dvou škol od 1. 9. 2013, a to SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13 
a SOŠ elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště Pardubice. Důvodem splynutí škol 
bylo vedle zlepšení ekonomické bilance školy i zvýšení kvality vzdělání, zvýšení prostupnosti oborů 
a lepší uplatnění absolventů na trhu práce.

1.3  Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj. Na základě § 2 odst. 1 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a na základě Rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky čj. 14 686/2001-14 ze dne 30. března 
2001 vydaného dle § 1 citovaného zákona, přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci 
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice na Pardubický kraj.

V souvislosti s tím vydala Rada Pardubického kraje novou zřizovací listinu, která byla schválena 
usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje dne 27. 6. 2013 pod č. j. KrÚ 50669/2013 OŠK.

Další změny:

19. 12. 2013 – Změna zřizovací listiny – č. j. KrÚ 3094/2014/28 OŠK.
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1.4  Údaje o vedení školy

Ředitel školy: Ing. Ladislav Štěpánek

Zástupce ředitele 1: Mgr. Robert Venzara

Statutární zástupce ředitele školy, zodpovídá za teoretické vyučování 
pro obory M, za rozvrh, suplování a vedení určené dokumentace školy.

Zástupce ředitele 2:  Ing. Miroslav Jirka

Zodpovídá za teoretickou a praktickou výuku v oblasti IT.

Zástupce ředitele 3: Ing. Jiří Huráň

Zodpovídá za teoretickou a praktickou výuku v oblasti elektro a řídí výuku 
na odloučeném pracovišti Do Nového 1131.

Zástupce ředitele 4: Ing. Ivan Kudrna

Zástupce ředitele pro vyšší odborné studium.

Vedoucí ekonomického úseku: Bc. Blanka Horáková

Zodpovídá za hospodaření školy a činnost provozní a mzdové účetní.

Vedoucí správy budov a majetku: Jaroslav Novák

Zodpovídá za probíhající rekonstrukce, pořádek a údržbu školy.
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1.5  Zaměstnanci školy

Interní učitelé Zaměření

Albrechtová Marie, Mgr. učitelka

Bajer Libor, Ing. učitel

Bárta Čestmír, Mgr. učitel

Bartel Jaroslav učitel

Bartoš Petr, Mgr. učitel

Bednaříková Lea, Mgr. učitelka

Betlachová Marcela, Mgr. učitelka

Binarová Jana, Mgr. učitelka

Bláhovec Jiří učitel

Bradna Tomáš, Mgr. učitel

Bubák Petr, Ing. učitel

Budina Petr, PhDr. učitel

Budinová Eva, Mgr. učitelka

Cach Zdeněk, Ing. učitel

Čechlovská Dagmar, PaedDr. učitelka

Čepčářová Jana, Ing. učitelka

Černoch Milan, Ing. učitel

Diepold Lukáš, Mgr. učitel

Drápalová Martina, Mgr. učitelka

Dus René, Mgr. učitel

Dvořáková Jana, Mgr. učitelka

Fišar Petr, Ing. učitel

Hanáková Vladimíra, Mgr. učitelka

Hejna Petr, Ing. učitel

Hopjanová Miluše, Bc. učitelka

Hrabaň Václav, Bc. učitel

Hradský Pavel, Mgr. učitel

Hrnčíř Petr, Ing. učitel

Hron Vladimír, Mgr. učitel

Hůlka Vladimír, Mgr. učitel

Huráň Jiří, Ing. zástupce ředitele

Hypšmanová Dobromila, Ing. učitelka

Chudoba Ladislav, Mgr. učitel

Jedličková Alena, Mgr. učitelka

Jech Ivo učitel

Jelínek Radek, Ing. učitel

Jelinková Jaroslava, Mgr. učitelka

Jičínský Tomáš, Mgr. učitel

Jirka Miroslav, Ing. zástupce ředitele

Jiroutová Kateřina, Mgr. učitelka

Jozífová Irena, Mgr. učitelka

Kašpar Vladimír, Ing. učitel

Koucký Miroslav, Ing. učitel

Kubelka Aleš, Mgr. učitel
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Interní učitelé Zaměření

Kudrna Ivan, Ing. zástupce ředitele

Kutálek Michal, Mgr. učitel

Kvasnička Jiří, Mgr. učitel

Kvasničková Alena, Mgr. učitel

Kverek Česlav, Mgr. učitel

Laubová Lenka, Mgr. Bc. Ph.D. učitelka

Levá Gabriela, Mgr. učitelka

Losenický Miroslav, Ing. učitel

Machačová Kateřina, Ing. učitelka

Mejstřík Ivan, Ing. učitel

Michalec Milan, Mgr. učitel

Mikuláš Petr, Mgr. učitel

Nedbalová Štěpánka, Mgr. učitelka

Neradová Soňa, Ing. učitelka

Nosek Zdeněk, Ing. učitel

Nosková Ivana, PaedDr. učitelka

Nová Jitka, Mgr. učitelka

Novotná Jitka, Mgr. učitelka

Pácalová Pavlína, Mgr. učitelka

Panuška Ivan, Mgr. učitel

Papíková Marie, Mgr. učitelka

Penková Silvie, Ing učitelka

Petera Martin učitel

Poláčková Danuše, PaedDr. učitelka

Pospíšilová Andrea, Mgr. učitelka

Procházka Jaroslav, Mgr. učitel

Přívratský Zdeněk, Ing. učitel

Račický Slavomír, Mgr. učitel

Reslová Jana, RNDr. učitelka

Rudolf Jiří, Ing. učitel

Řehounek Luboš učitel

Sládková Veronika, Mgr. učitelka

Sobolová Zdeňka, PaedDr. učitelka

Svoboda Jaroslav, Mgr. učitel

Šeda Petr, Mgr. učitel

Šilar Zdeněk, Ing. učitel

Štědrý Lukáš, Ing. učitel

Štěpánek Ladislav, Ing. ředitel

Štverák Milan, Bc. učitel

Tylerová Helena, Dip.He učitelka

Věcek František, Mgr. učitel

Venzara Robert, Mgr. zástupce ředitele

Zapletal Jan, Mgr. učitel

Zapletal Miroslav, Ing. učitel

Zeman Jaroslav, Ing. učitel
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Externí učitelé Zaměření

Beran Ladislav, Ing. učitel

Čapková Marcela, Ing. učitelka

Janků Jiří, Ing. učitel

Klečková Zdenka, RNDr. učitelka

Kopecký Zbyněk, Ing. učitel

Macháček Miloslav, Ing. PhD. učitel

Machlík Stanislav, Ing. Ph.D. učitel

Přívětivý Pavel, Ing. učitel

Retka Tomáš, Mgr. učitel

Vorel Alexandr, Mgr. učitel

Zahradníková Petra, Mgr. učitelka

Učitelé odborného výcviku Zařazení

Hlásný Jiří učitel

Horáček Pavel učitel

Horník Michal učitel

Hurda Jan učitel

Chvojka Matěj učitel

Kalousek Václav učitel

Polák Jiří učitel

Stratílek Miloš učitel

Svatoň Martin učitel

Zahálka Martin učitel

Nepedagogičtí pracovníci Zaměření

Bílková Helena pracovnice úklidu

Burešová Ivana pracovnice úklidu

Doležalová Zdenka pracovnice úklidu

Ducháčová Zdenka pracovnice úklidu

Fořtová Pavla asistentka ředitele/hlavní účetní

Horáková Blanka, Bc. vedoucí ekonomického úseku

Hrubá Eva pracovnice úklidu

Hybler Václav údržba

Jiráčková Marcela pracovnice úklidu

Kábelová Marie pracovnice úklidu

Kadová Iveta pracovnice úklidu

Chvojková Markéta asistentka ředitele

Kašparová Jitka administrativní pracovnice

Kosová Helena hospodářka

Kubíková Zuzana, Ing. referentka studijního oddělení

Machová Alena pracovnice úklidu

Novák Jaroslav vedoucí správy budov a majetku

Paprskářová Jana, Dis. hlavní účetní

Pochobradská Blanka pracovnice úklidu

Přívratská Dana, Ing. mzdová účetní

Pulkrábková Lucie, Dis. Mgr. asistentka ředitele
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Nepedagogičtí pracovníci Zaměření

Ptáčková Markéta knihovnice

Svobodová Eva pracovnice úklidu

Šafaříková Dagmar pracovnice úklidu

Švandrlík Jan, Mgr. správce informačních technologií

Topič Petr údržba

Vejdělek Vladimír údržba

Vejdělková Vladimíra pracovnice úklidu

1.5.1 Dálkový přístup

Telefonické spojení (sekretariát): 466 614 788; 466 614 789

Fax: 466 614 763

E-mail: spse@spse.cz; stepanek@spse.cz

www stránky: http://www.spse.cz

1.6  Údaje o školské radě

ŠKOLSKÁ RADA – Střední průmyslová škola elektrotechnická

Září 2017 – prosinec 2017.

Ing. Jiří Doležal, CSc. Předseda školské rady jednatel OKA s. r. o. Pardubice, ul. Jana 
Potůčka 250, 530 09 Pardubice,

předseda představenstva KHK 
Pardubického kraje

MUDr. Renata Kleinová Člen školské rady lékařka, MeDiLa, spol. s r. o., Hradec 
Králové, Bratří Štefanů 895, 530 03 
Hradec Králové,

jednatel OKA s. r. o. Pardubice
Ing. Ivan Kudrna Člen školské rady zástupce ředitele, SPŠE a VOŠ Pardubice     

pro propagaci a VOŠ

ŠKOLSKÁ RADA – Vyšší odborná škola

Září 2017 – prosinec 2017

Ing. Zdeněk Cach učitel, SPŠE a VOŠ Pardubice
Mgr. Ivona Baklíková externí učitelka, SPŠE a VOŠ Pardubice
Zuzana Malá studentka, 2. ročník vzdělávacího programu Sociální práce

17. ledna 2018 proběhly volby do jediné Školské rady SPŠE a VOŠ Pardubice.

Školská rada SPŠE a VOŠ Pardubice

7. února 2018 – 31. srpna 2018

Ing. Zdeněk Cach učitel, SPŠE a VOŠ Pardubice
Ing. Zdena Rabasová pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje
Zuzana Malá studentka, 2. ročník vzdělávacího programu Sociální práce

mailto:spse@spse.cz
mailto:stepanek@spse.cz
http://www.spse.cz
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1.7  Přehled poskytovaných oborů vzdělání

1.7.1 Střední průmyslová škola elektrotechnická

Střední průmyslová škola elektrotechnická zajišťuje v současné době tyto středoškolské programy:

18-20-M/01 Informační technologie, zaměření programování a hardware

Tento studijní program je určen úspěšným absolventům základní školy, kteří chtějí dále pokračovat 
ve studiu na technické vysoké či vyšší škole. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. 
V rámci volitelných předmětů je možné se zaměřit na určité oblasti techniky a získat potřebné 
vstupní vědomosti, které jsou důležité pro další studium.

Převážná část výuky je věnována moderním informačním technologiím. V profilových odborných 
předmětech žáci získají zkušenosti s návrhem a spravováním databázových systémů, tvorbou 
webových stránek a webových aplikací včetně dynamických stránek a jazyku PHP. Žáci jsou dále 
seznámeni s moderními technologiemi počítačových sítí a konstrukcí počítačů a hardwarových 
komponentů. Absolvent se naučí základy operačního systému Linux, osvojí si ovládání běžných 
síťových aplikací a zná standardní síťové protokoly. Ovládá software a nástroje pro zpracování 
rastrové i vektorové grafiky, orientuje se v oblasti multimédií a získá znalosti DTP zpracování 
dokumentů. Na konci druhého ročníku si každý žák volí jedno ze dvou zaměření:

 – Multimédia,
 – Sítě.

18-20-M/01 Informační technologie, zaměření grafika a webdesign

Obor svojí koncepcí reaguje na poslední trendy vývoje informatiky a výpočetní techniky. Vzdělávání 
směřuje k tomu, aby absolvent nejen pracoval s osobním počítačem a s jeho základním a aplikačním 
programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, využíval adekvátní zdroje a efektivně 
pracoval s informacemi.

Absolvent získá dobré technické znalosti a dovednosti z oblasti grafických a multimediálních 
aplikací, webových aplikací, počítačového hardwaru i softwaru. Osvojí si práci s uživatelským 
softwarem, dále tvorbu webových stránek, grafické vektorové a rastrové programy, znalost 
typografických pravidel a odborných norem, vytváření animací, orientaci v problematice 
ekonomiky a marketingu.

26-41-M/01 Elektrotechnika

Tento studijní program je určen pro úspěšné absolventy základní školy, kteří mají zájem 
o slaboproudou elektrotechniku. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. První dva 
ročníky mají společný studijní program. Od třetího ročníku se v rámci volitelných předmětů třídy 
dělí do dvou zaměření:

 – Komunikační systémy
 – Řídicí systémy

26-41-M/01 Průmyslová automatizace

V nově zařazeném oboru na naší škole bychom rádi spojili tradiční elektro obor společně 
s programování průmyslových automatů a řízením technologických procesů. S nárůstem 
automatizace v průmyslu se současně zvyšuje poptávka po absolventech se znalostí 
programování PLC. Absolventi nového oboru dokáží komplexně řešit průmyslovou automatizaci, 
a to od elektrotechnického návrhu přes zpracování elektrotechnické dokumentace až po samotné 
programování průmyslových automatů včetně vizualizace technologických procesů. Díky tomuto 
zaměření se naši absolventi stanou vyhledávanými odborníky v oblasti průmyslové automatizace.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou, jehož absolvent se uplatní především 
v pracovních funkcích, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice 



14 Základní údaje o SPŠE a VOŠ Pardubice

a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Je schopen zabývat se návrhy, výrobou, montáží, 
údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou 
elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí. Uplatní se např. jako 
elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, 
elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických 
spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky.

26-45-M/01 Telekomunikace

Čtyřletý studijní obor ukončení maturitní zkouškou, jehož absolvent se uplatní především v oblasti 
telekomunikací. V tomto oboru dochází k propojení tradičního elektro oboru s programováním 
a moderními IT technologiemi dnešní doby. V poslední době díky vývoji hardwarových prostředků 
pro telekomunikační zařízení vzrůstá poptávka po lidech se základním elektrotechnickým 
vzděláním doplněném o znalosti z oblasti programování a vývoje hardwaru. První ročník je 
charakteristický odborným vzděláváním tvořícím důležitou bázi pro následné odborné zaměření, 
které si žáci volí na konci prvního ročníku. Od druhého ročníku získá absolvent znalosti z oboru 
telekomunikační techniky a to od základních analogových systémů až po digitální, bezdrátové 
a družicové komunikace.

26-51-H/01 Elektrikář

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent je 
připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří 
a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která 
využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se např. jako provozní elektrikář, opravář 
elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, 
elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční 
dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích všude tam, kde je 
nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent se 
uplatní především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na 
elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, 
kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřících, 
anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému 
zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení 
a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací 
závady, opravou a s uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě 
jejich typických částí.

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Dvouleté nástavbové studium navazuje na tříleté učební obory elektrotechnické, ukončené 
závěrečnou zkouškou s výučním listem. Návaznost mezi nástavbovým studiem a tříletými 
obory vzdělání s výučním listem je zachována. Absolvent je připraven tak, že se může uplatnit 
v oblasti výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické 
energie, v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky, při výrobě, využití a údržbě 
elektrických strojů, přístrojů, elektronických zařízení a elektronických zabezpečovacích systémů.

1.7.2 Vyšší odborná škola

Vyšší odborná škola zahájila svou činnost jako Vyšší technická škola při SPŠE Pardubice, a to ve 
školním roce 1992/93 v rámci experimentu na zavedení nového typu terciárního vzdělávání v České 
republice. Studium bylo připravováno na základě holandsko-českého projektu a ve spolupráci se 
školami v Holandsku. 



Základní údaje o SPŠE a VOŠ Pardubice 15

Profil absolventa je dán charakterem vyššího odborného vzdělávání. To připravuje pro výkon 
specializovaných povolání nebo činností, které nevyžadují výhradně vysokoškolské vzdělání, ale 
široké všeobecné nebo specificky prohloubené či zaměřené vzdělání odborné. Výkon těchto povolání 
vyžaduje vysokou míru odpovědnosti, kooperativní interpersonální dovednosti, manažerské 
schopnosti, sociální a mentální vyspělost a vysokou kvalitu osvojení praktických profesních 
dovedností. Jedná se o činnosti na střední úrovni řízení – na úrovni středního managementu, 
mezioborové činnosti, činnosti s vysokým podílem technických a operačních dovedností a činností, 
které lze vykonávat pouze za splnění i jiných než vzdělávacích požadavků (např. věkových, délky 
praxe v oboru apod.), a proto pro ně nepřipravují běžné obory středních škol.

Profil absolventa je určen jeho cílovými vědomostmi a dovednostmi, dále pak činnostmi, které 
bude moci vykonávat.

Ve školním roce 2017/2018 škola přijímala zájemce ke studiu do dvou tříletých vzdělávacích 
programů:

 – 26-47-N/13 Výpočetní technika 
 – 75-32-N/01 Sociální práce

K ó
Kód Název vzdělávacího programu Kdo vydal Pod č. j. Platnost od

26-47-N/13 Výpočetní technika (3letý) MŠMT ČR č. j.  13302/2016 1. 9. 2016

75-32-N/01 Sociální práce (3 letý) MŠMT ČR č. j.  13301/2016 1. 9. 2016

Výpočetní technika

Absolvent vzdělávacího programu Výpočetní technika se bude moci uplatnit v široké škále 
firem a organizací, v nichž jsou využívány webové technologie, ať již uvnitř organizací (Intranet) 
či navenek (Internet). Díky dynamickému rozvoji webových a multimediálních aplikací nalezne 
uplatnění téměř v každé firmě používající informační technologie. Ryze technické uplatnění se 
mu otevírá pro pozice správce počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, 
databázových a informačních systémů. Vedle ryze technického uplatnění se přitom absolventům 
oboru otevírají možnosti získat pozici v organizacích zaměřených na reklamu, mediální prezentace, 
školení či e-komerci.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu je komplexně připravován podle typových pozic na následující 
povolání (podle katalogu pracovních míst, ISTP)

 – samostatný programátor (kód: 5779),
 – správce operačních systémů a sítí (kód: 5799),
 – webdesigner (kód: 30385).

Obor sociální práce

Absolvent oboru sociální práce absolvuje tříleté studium ukončené absolutoriem, které zahrnuje 
komplexní zkoušku z teoretických předmětů, cizího jazyka a obhajobu absolventské práce. 
Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka ve všech oblastech sociální práce 
a poskytování sociálních služeb. Jedná se především o oblast péče o rodinu a mládež, staré lidi, 
zdravotně postižené či společensky nepřizpůsobivé občany, dále o odbornou práci při realizaci 
státních sociálních opatření a v dalších oblastech sociálně právních a sociálně rehabilitačních 
činností. Ve srovnání s odbornými studijními obory vysokoškolského studia je studium zaměřeno 
více prakticky a je šířeji profilováno. Zájemce o studium by měl mít nejen vyhraněný zájem o obor, 
ale i nezbytné vlastnosti potřebné pro náročnou práci v sociální oblasti (komunikativní schopnost, 
obětavost, humanitní cítění aj.). Předpokládá se, že absolvent tohoto oboru vyššího studia najde 
uplatnění jako sociální pracovník v nejrůznějších veřejnoprávních nebo soukromých institucích, 
zaměřených zejména na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální 
či zdravotní péči a různé sociální služby pro obyvatelstvo. 
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Možnosti uplatnění absolventa

Absolvováním vzdělávacího programu Sociální práce získává absolvent statut sociálního pracovníka 
v oblasti sociálních služeb a je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka v mnoha oblastech 
sociální práce a poskytování sociálních služeb ve státních i nestátních organizacích.

Absolvent je komplexně připravován podle typových pozic na následující povolání (podle katalogu 
pracovních míst, ISTP a zákona o sociálních službách)

 – odborný sociální pracovník v sociálních službách (kód: 7719),

 – odborný kontaktní pracovník v sociálních službách (kód: 30188),

 – samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách (kód: 30189),

 – odborný resocializační pracovník (kód: 30190),

 – samostatný resocializační pracovník (kód: 30191),

 – poradce v sociálních službách (kód: 30192),

 – odborný asistent v sociálních službách (kód: 30193),

 – odborný sociální pracovník (kód: 30195),

 – samostatný sociální pracovník (kód: 30196),

 – samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby (kód: 30349),

 – samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu (kód: 30348),

 – samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče (kód: 30347).

file:///C:/Users/Lucie%20Kulhankova/Desktop/V%c3%bdro%c4%8dn%c3%ad%20zpr%c3%a1va2017_2018/javascript:gotoLink('h1-karta.act?id=7719&lh=0','step2_7719_0')
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?lh=0&id=30188&is=1
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?lh=0&id=30189&is=1
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?lh=0&id=30190&is=1
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?lh=0&id=30191&is=1
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?lh=0&id=30192&is=1
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?lh=0&id=30193&is=1
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?lh=0&id=30195&is=1
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?lh=0&id=30196&is=1
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?lh=0&id=30196&is=1
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?lh=0&id=30196&is=1
http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/h1-karta.act?lh=0&id=30196&is=1
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2. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ  
DO ŠKOLY

2.1  Střední průmyslová škola elektrotechnická

2.1.1 Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo na školní rok 2018/19

V souladu s § 59 a § 60 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Vyhláškou o přijímacím řízení 
ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., byla stanovena jednotná kritéria přijímacího řízení 
pro všechny uchazeče oborů denního studia 18-20-M/01 Informační technologie, zaměření 
„Grafika a webdesign“ a „Programování a hardware, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-45-M/01 
Telekomunikace, 26-41-M/01 Průmyslová automatizace, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 
26-51-H/01 Elektrikář a 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a nástavbového 
studia oboru 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.

2.1.1.1 Obory M a L - čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

V přijímacím řízení byl v rámci 1. kola každý uchazeč hodnocen podle následujících kritérií.

 – 26-41-M/01 Elektrotechnika (počet přijímaných maximálně 50)

 – 26-45-M/01 Telekomunikace (počet přijímaných maximálně 25)

 – 26-41-M/01 Průmyslová automatizace (počet přijímaných maximálně 25)

 – 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (počet přijímaných maximálně 25)

 – 18-20-M/01 Informační technologie 

 – zaměření „Grafika a webdesign“ (počet přijímaných maximálně 25)

 – zaměření „Programování a hardware“ (počet přijímaných maximálně 60)

Hodnocení uchazečů:

1. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – maximální počet bodů je 50

Na základě údajů z podaných přihlášek byly uděleny body za součet známek z předmětů český 
jazyk, matematika a fyzika za obě pololetí předposlední a první pololetí poslední třídy takto:

součet známek 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

počet bodů 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24

součet známek 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 a více

počet bodů 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2. Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky – maximální počet bodů je 100

(Jednotná zkouška se podílí na celkovém hodnocení z 62,5%.)

Český jazyk – specifikace testů

 – v písemném testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, 

 – časový limit konání testu je 60 minut,

 – celkový maximální počet bodů je 50.
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Matematika – specifikace testů

 – v písemném testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční 
geometrie

 – časový limit konání testu je 70 minut,

 – celkový maximální počet bodů je 50.

Dolní hranice počtu bodů z přijímací zkoušky pro přijetí byla 20 bodů (dohromady z českého 
jazyka a matematiky).

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění v olympiádách certifikovaných MŠMT) 
ve školních letech 2016/17 a 2017/18, dokládající zájem uchazeče o studium, mohl získat uchazeč 
nejvýše 10 bodů (doklady je potřeba přiložit k přihlášce).

 – olympiády certifikované MŠMT:
 – okresní kolo do 3. místa - 2 body
 – krajské kolo do 3. místa - 3 body
 – celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů

4. Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka  
a literatury

Podle §20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověřila 
pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání  
(§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

Na základě součtu přidělených bodů byli uchazeči seřazeni podle součtu bodů sestupně. V případě 
rovnosti součtu bodů byla použita doplňková kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku 
rozhodnutí:

1. Součet bodů za přijímací zkoušku – sestupně.

2. Součet známek z předmětů český jazyk, matematika a fyziky za obě pololetí předposlední 
a první pololetí poslední třídy – vzestupně.

3. Součet průměrných prospěchů uvedených na přihlášce za obě pololetí předposlední a první 
pololetí poslední třídy – vzestupně.

4. Průměrný prospěch uvedený na přihlášce za první pololetí poslední třídy – vzestupně.

5. Počet známek „výborný“ uvedených na přihlášce za obě pololetí předposlední a první pololetí 
poslední třídy – sestupně.

6. Počet známek „chvalitebný“ uvedených na přihlášce za obě pololetí předposlední a první 
pololetí poslední třídy – sestupně.

2.1.1.2 Obory H – tříleté obory zakončené výučním listem

V přijímacím řízení byl v rámci 1. kola každý uchazeč hodnocen podle následujících kritérií.

 – 26-51-H/01  Elektrikář (počet přijímaných maximálně 25)

 – 26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje (počet přijímaných maximálně 15)
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Hodnocení uchazečů:

1. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – maximální počet bodů je 30

Na základě údajů z podaných přihlášek byly uděleny body za součet známek z předmětů matematika 
a fyzika za první pololetí poslední třídy takto:

součet známek 2 3 4 5 6 7 8 a více 30 31 32 33 34 a více

počet bodů 30 25 20 15 10 5 0 8 6 4 2 0

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění v odborných soutěžích) ve školních 
letech 2016/17 a 2017/18, dokládající zájem uchazeče o studium, mohl získat uchazeč nejvýše 
10 bodů (doklady je potřeba přiložit k přihlášce).

 – odborné soutěže:
 – okresní kolo do 3. místa - 2 body
 – krajské kolo do 3. místa - 3 body
 – celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů

V případě rovnosti bodů byla použita doplňková kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku 
rozhodnutí:

1. Průměrný prospěch uvedený na přihlášce za první pololetí poslední třídy – vzestupně.

2. Počet známek „výborný“ uvedených na přihlášce za první pololetí poslední třídy – sestupně.

3. Počet známek „chvalitebný“ uvedených na přihlášce za první pololetí poslední třídy – sestupně.

2.1.1.3 Nástavbové studium – dvouletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

V přijímacím řízení byl v rámci 1. kola každý uchazeč hodnocen podle následujících kritérií.

 – 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (počet přijímaných maximálně 20)

Hodnocení uchazečů:

1. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – maximální počet bodů je 50

Na základě údajů z podaných přihlášek byly uděleny body za průměrný prospěch za první 
pololetí posledního ročníku studia v oborech 26-xx-H/xx. (zaokrouhlený na dvě desetinná místa)

průměrný prospěch od 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

průměrný prospěch do 1,49 1,99 2,49 2,99 3,49 5,00

počet bodů 50 40 30 20 10 0

2. Jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky – maximální počet bodů je 100

(Jednotná zkouška se podílí na celkovém hodnocení z 62,5%.)

Český jazyk – specifikace testů

 – v písemném testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, 

 – časový limit konání testu je 60 minut,

 – celkový maximální počet bodů je 50.
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Matematika – specifikace testů

 – v písemném testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční 
geometrie

 – časový limit konání testu je 70 minut,

 – celkový maximální počet bodů je 50.

Dolní hranice počtu bodů z přijímací zkoušky pro přijetí je 20 bodů (dohromady z českého jazyka 
a matematiky).

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění v olympiádách a soutěžích 
certifikovaných MŠMT) ve školních letech 2016/17 a 2017/18, dokládající zájem uchazeče o studium, 
mohl získat uchazeč nejvýše 10 bodů (doklady je potřeba přiložit k přihlášce).

 – okresní kolo do 3. místa - 2 body

 – krajské kolo do 3. místa - 3 body

 – celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů

4. Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka 
a literatury

Podle §20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověřila 
pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání  
(§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

Na základě součtu přidělených bodů byli uchazeči seřazeni podle součtu bodů sestupně. V případě 
rovnosti součtu bodů byla použita doplňková kritéria, a to v následujícím pořadí do okamžiku 
rozhodnutí:

1. Součet bodů za přijímací zkoušku – sestupně.

2. Průměrný prospěch za první pololetí posledního ročníku studia v oborech 26-xx-H/xx – 
vzestupně.

3. Počet známek „výborný“ uvedených na přihlášce za obě pololetí předposlední a první pololetí 
poslední třídy – sestupně.

4. Počet známek „chvalitebný“ uvedených na přihlášce za obě pololetí předposlední a první 
pololetí poslední třídy – sestupně.

Podmínkou nástupu ke studiu je získání výučního listu v oborech 26-xx-H/xx.
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2.1.2 Výsledky přijímacího řízení uchazečů o studium pro školní rok 2018/2019

Obor Počet přihlášek
Přijato bez 
přijímací 
zkoušky

Přijato  
na základě  
přijímací 
zkoušky

Přijato 
dodatečně

Počet 
odevzdaných 

zápisových 
lístků

IT zaměření  
Programování a hardware 148 0 60 0 60

IT zaměření  
Grafika a webdesign 62 0 24 0 24

Elektrotechnika 84 1 35 1 36

Telekomunikace 40 1 16 1 17

Průmyslová automatizace 53 0 26 0 26

Mechanik elektrotechnik 37 0 17 0 17

Elektrikář 43 31 0 1 19

Elektromechanik  
pro zařízení a přístroje 37 22 0 1 9

Provozní elektrotechnika 25 0 20 0 20*

IT – Informační technologie 
* Žáci neodevzdávají zápisový lístek.

2.2  Vyšší odborná škola

2.2.1 První kolo přijímacího řízení – 1. června 2018

A. výpočetní technika

Dne 1. června 2018 proběhlo na SPŠE a VOŠ Pardubice 1. kolo přijímacího řízení zájemců o studium 
ve vzdělávacím programu výpočetní technika pro školní rok 2018/2019. Celkem se 1. kola 
přijímacího řízení zúčastnilo 7 zájemců o studium ze 7 přihlášených, kteří vykonali přijímací řízení 
podle následujících stanovených podmínek (přihlášených bylo původně 9, ale 2 z důvodu nesložení 
maturitní zkoušky převedli své přihlášky do 4. kola přijímacího řízení).

Přijímací řízení probíhalo bez přijímacích zkoušek. 

Pořadí uchazečů při přijímacím řízení bylo stanoveno podle hodnocení znalostí uchazeče získaných 
ve středním vzdělávání a hodnocení dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, 
vědomosti a zájmy uchazeče.

Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání

Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělání bylo vyjádřeno pomocí výsledků 
při společné části maturitní zkoušky (průměr všech známek povinných předmětů společné části 
vypočítán na 2 desetinná místa).

Průměr všech známek povinných předmětů společné části maturitní zkoušky Počet bodů

1,00 60

1,50 50

2,00 40

2,50 30

3,00 20

3,50 10

4,00 0
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Další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (bonifikace) Počet bodů

Vyplnění dotazníku hodnotícím zájem o zvolený vzdělávací program (při přijímacím řízení) 20

Účast v celostátním kole SOČ (písemné potvrzení) 20

Účast v krajském kole SOČ (písemné potvrzení) 10

Jiné aktivity hodné zřetele (písemné potvrzení) 10

Podklady pro přiznání bonifikace bylo nutné předložit v den konání přijímací zkoušky a ty se staly 
součástí dokumentace přijímacího řízení. Na později předložené doklady nebyl brán zřetel.

Výsledky přijímacího řízení jsou uvedeny v přiložené tabulce. Přijato bylo na základě výsledků 
přijímacího řízení 7 zájemců o studium.

B. sociální práce

Dne 1. června 2018 proběhlo na SPŠE a VOŠ Pardubice 1. kolo přijímacího řízení zájemců o studium 
ve vzdělávacím programu sociální práce pro školní rok 2018/2019. Celkem se 1. kola přijímacího 
řízení zúčastnilo 13 zájemců o studium z 21 přihlášených, kteří vykonali přijímací řízení podle 
následujících stanovených podmínek (přihlášených bylo původně 23, ale 2 z důvodu nesložení 
maturitní zkoušky převedli své přihlášky do 4. kola přijímacího řízení).

Přijímací řízení probíhalo bez přijímacích zkoušek. 

Pořadí uchazečů při přijímacím řízení bylo stanoveno podle hodnocení znalostí uchazeče získaných 
ve středním vzdělávání a hodnocení dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, 
vědomosti a zájmy uchazeče.

Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání

Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělání bylo vyjádřeno pomocí výsledků 
při společné části maturitní zkoušky (průměr všech známek povinných předmětů společné části 
vypočítán na 2 desetinná místa).

Průměr všech známek povinných předmětů společné části maturitní zkoušky Počet bodů

1,00 60

1,50 50

2,00 40

2,50 30

3,00 20

3,50 10

4,00 0

Další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (bonifikace) Počet bodů

Vyplnění dotazníku hodnotícím zájem o zvolený vzdělávací program (při přijímacím řízení) 20

Praxe v sociální oblasti – souvislá, minimálně tříměsíční (písemné potvrzení) 20

Praxe v sociální oblasti – nesouvislá, kratší než 3 měsíce (písemné potvrzení) 10

Jiné aktivity hodné zřetele (písemné potvrzení) 10

Podklady pro přiznání bonifikace bylo nutné předložit v den konání přijímací zkoušky a ty se staly 
součástí dokumentace přijímacího řízení. Na později předložené doklady nebyl brán zřetel.

Výsledky přijímacího řízení jsou uvedeny v přiložené tabulce. Přijatých bylo na základě výsledků 
přijímacího řízení 14 zájemců o studium (jedna zájemkyně zaslala poštou všechny potřebné 
dokumenty, a tak zajistila splnění podmínek přijímacího řízení.



Přijímací řízení na SPŠE a VOŠ Pardubice 23

2.2.2 Druhé kolo přijímacího řízení – 22. června 2018

A. výpočetní technika

Dne 22. června 2018 proběhlo na SPŠE a VOŠ Pardubice 2. kolo přijímacího řízení zájemců 
o studium ve vzdělávacím programu výpočetní technika pro školní rok 2018/2019. Celkem se 
2. kola přijímacího řízení zúčastnili 2 zájemci o studium ze 2 přihlášených, kteří vykonali přijímací 
řízení podle stanovených podmínek. Přijati byli na základě výsledků přijímacího řízení 2 zájemci 
o studium.

B. sociální práce

Dne 22. června 2018 proběhlo na SPŠE a VOŠ Pardubice 2. kolo přijímacího řízení zájemců o studium 
ve vzdělávacím programu sociální práce pro školní rok 2018/2019. Celkem se 2. kola přijímacího 
řízení zúčastnilo 9 zájemců o studium z 10 přihlášených (osobně u přijímacího řízení 8 zájemců, 
jedna zájemkyně zaslala všechny požadované dokumenty poštou), kteří vykonali přijímací řízení 
podle stanovených podmínek. Přijato bylo na základě výsledků přijímacího řízení 9 zájemců 
o studium.

2.2.3 Třetí kolo přijímacího řízení – 29. srpna 2018

A. výpočetní technika

Dne 29. srpna 2018 proběhlo na SPŠE a VOŠ Pardubice 3. kolo přijímacího řízení zájemců o studium 
ve vzdělávacím programu výpočetní technika pro školní rok 2018/2019. Celkem se 3. kola 
přijímacího řízení zúčastnil 1 zájemce o studium z 1 přihlášeného, který vykonal přijímací řízení 
podle stanovených podmínek. Přijat byl na základě výsledků přijímacího řízení 1 zájemce o studium.

B. sociální práce

Dne 29. srpna 2018 proběhlo na SPŠE a VOŠ Pardubice 3. kolo přijímacího řízení zájemců o studium 
ve vzdělávacím programu sociální práce pro školní rok 2018/2019. Celkem se 3. kola přijímacího 
řízení zúčastnilo 15 zájemců o studium z 15 přihlášených, kteří vykonali přijímací řízení podle 
stanovených podmínek. Výsledky přijímacího řízení jsou uvedeny v přiložené tabulce. Přijato bylo 
na základě výsledků přijímacího řízení 15 zájemců o studium.

Výsledky všech kol přijímacího řízení jsou v následující tabulce

Kód vzdělávacího 
programu

Název vzdělávacího 
programu

Počet přijatých 
studentů celkem

k 31. 8. 2017

Z toho 
z Pardubického 

kraje

Z toho

z ostatních krajů

75-32-N/01 Sociální práce 38 34 4

26-47-N/13 Výpočetní technika 10 9 1

Další kola přijímacího řízení proběhly v měsíci září a proběhnout v měsíci říjnu 2018.
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3. PROSPĚCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ

3.1  Střední průmyslová škola elektrotechnická

3.1.1 Statistika prospěchu žáků
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Ve školním roce 2017/2018 studovalo na střední škole 931 žáků ve 41 třídách. Podrobné rozdělení 
podle jednotlivých pololetí s uvedením počtu žáků, jejich prospěchu a absence udává níže uvedená 
tabulka.

Legenda:

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika – 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 4. C

Obor 26-41-M/01 Průmyslová automatizace – 1. I

Obor 18-20-M/01 Informační technologie (programování a hardware) – 1. D, 1. E, 1. F, 2. D, 2. E, 2. 
F, 3. C, 3. D, 3. E, 4. D, 4. 
E, 4. F
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Obor 18-20-M/01 Informační technologie (grafika a webdesign) – 1. G, 2. G, 3. F, 4. G

Obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – 1. ME, 2. ME, 3. ME, 4. ME

Obor 26-45-M/01 Telekomunikace – 1. H, 2. H

Obor 26-51-H/01 Elektrikář – 1. EL, 2. EL, 3. EL

Obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje – 1. EM, 2. EM, 3. EM

Obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – 1. PE, 2. PE 

3.1.2 Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 probíhaly na škole maturitní zkoušky v devíti třídách studijních oborů 
v jarním i podzimním období.

4. D, 4. E, 4. F, 4. G – 18-20-M/01 – Informační technologie

4. A, 4. B, 4. C – 26-41-M/01 – Elektrotechnika

4. ME – 26-41-L/01 – Mechanik elektrotechnik

2. PE – 26-41-L/52 – Provozní elektrotechnika

Třída Prospělo 
 s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnocen Celkem

4. A 2 12 0 0 14

4. B 6 13 1 0 20

4. C 1 18 0 0 19

4. D 1 25 1 0 27

4. E 0 24 1 0 25

4. F 6 17 1 0 24

    4. G 3 22 0 0 25

4. ME 1 21 4 0 26

2. PE 0 13 1 0 14

Celkem 20 165 9 0 194

MZ jaro 2018 – výsledky za celou školu

PROSPĚL
141

PROSPĚL S 
VYZNAMENÁNÍM

21

NEPROSPĚL
49

Celkem dorazilo 
k maturitní 

zkoušce na jaře 
2018 

211 žáků. 

217 - počet žáků maturitních ročníků k 1. 9. 2017
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Výsledky jednotlivých tříd

2. PE 4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F 4.G 4.ME

10
11

9

18

25

20

14

17 17

0

2

7

1 1
0

6

3

1

7

1

6

2 2

5

3

10

13

PROSPĚL PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM NEPROSPĚL

3.1.3 Závěrečné zkoušky oboru H

Témata závěrečných zkoušek oborů Elektrikář 26-51-H/01 a Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje 26-52-H/01 pro školní rok 2017/2018 byla vybrána v souladu se zákonem č.82/2015Sb. 
ze sady jednotných zadání ředitelem školy. Závěrečných zkoušek se zúčastnilo celkem 19 uchazečů. 
Úspěšnost u závěrečných zkoušek činila:

Třída Prospělo 
 s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnocen Celkem

3. EL 0 9 1 0 10

3. EM 0 9 0 0 9

Celkem 0 18 1 0 19

3.2  Vyšší odborná škola

3.2.1 Absolutorium

Řádné, náhradní a opravné termíny absolutoria ve školním roce 2017/2018

3.2.1.1 Výpočetní technika 26-47-N/13 (3letý)

Dne 25. června 2018 proběhl na Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné 
škole Pardubice řádný termín absolutoria studentů vzdělávacího programu 26-47-N/13 výpočetní 
technika za školní rok 2017/2018.

Podmínky pro vykonání absolutoria splnilo 6 studentů. K absolutoriu se dostavilo 6 studentů; 
z nichž 3 prospěli s vyznamenáním a 3 prospěli. Dva studenti ze studijní skupiny 3. V nemohli 
skládat absolutorium v tomto termínu, neboť včas nesložili zkoušky za poslední studijní období 
a k náhradnímu řádnému termínu se dostavili 6. září 2018.
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3.2.1.2 Sociální práce 75-32-N/01 (3letý)

Dne 6. září 2017 proběhl na Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole 
Pardubice náhradní a 1. opravný termín absolutoria studentů vzdělávacího programu 75-32-N/01 
sociální práce za školní rok 2016/2017.

Podmínky pro vykonání absolutoria splnily 3 studentky, z nichž 2 konaly náhradní termín absolutoria 
a jedna 1. opravný termín absolutoria. K absolutoriu se dostavily 3 studentky; které prospěly.

Dosažené výsledky jednotlivých částí jsou uvedeny v následující tabulce.

Ve dnech 18. - 20. června 2018 proběhl na Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší 
odborné škole Pardubice řádný termín absolutoria studentů třetího ročníku vzdělávacího programu 
75-32-N/01 sociální práce za školní rok 2017/2018.

Podmínky pro vykonání absolutoria splnilo 17 studentek. K absolutoriu se dostavilo 17 studentek; 
z nichž 7 prospělo s vyznamenáním a 10 prospělo. Šest studentek ze studijní skupiny 3. S nemohlo 
skládat absolutorium v tomto termínu, neboť včas nesložilo zkoušky za poslední studijní období 
a k náhradnímu řádnému termínu se dostavily 5. září 2018.

Kód oboru Název oboru Počet s. 
celkem

Počet s. 
s vyznam.

Počet s. 
prospěl

Počet s. 
neprospěl

Počet s. 
odstoupil

26-47-N/13 Výpočetní technika 6 3 3 0 0

75-32-N/01 Sociální práce 20 7 13 0 0

3.2.2 Přehled o počtu studentů na VOŠ ve školním roce 2017/2018

Studijní skupiny, počet studentů, vedoucí učitelé studijních skupin

(počty studentů k 31. říjnu 2017 – zahajovací výkaz, podzimní sběr do matriky)

studijní skupina vedoucí učitel studijní 
skupiny vzdělávací program studenti studentky celkem

1.S_A PhDr. Petr Budina sociální práce 10 24 34
1.S_B Mgr. Gabriela Levá sociální práce 3 17 20

1.V Ing. Ivan Kudrna výpočetní technika 11 2 13

CELKEM 1. ROČNÍKY 24 43 67
2.S PhDr. Petr Budina sociální práce 2 24 26
2.V Ing. Ivan Kudrna výpočetní technika 12 1 13

CELKEM 2. ROČNÍKY 14 25 39
3.S Mgr. Gabriela Levá sociální práce 3 32 35
3.V Ing. Ivan Kudrna výpočetní technika 9 1 10

CELKEM 3. ROČNÍKY 12 33 45

CELKEM VOŠ 50 101 151
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4. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  
PRACOVNÍKŮ
Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle § 9,16 a 24 zákona č. 563/2004 Sb. 
o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 
Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků v platném znění tento plán dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (dále jen DVPP).

1. Účel

Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v příslušném 
školním roce i v dlouhodobém horizontu. 

Samostudium pedagogických pracovníků podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících v platném znění bude součástí plánu čerpání dovolené.

2. Základní podmínky

DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad:

 – Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost 
účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP za podmínek a možností uvedených v tomto 
plánu.

 – Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít primární význam pro vzdělávání DVPP. 
 – Individuální studium bude umožněno předně k doplnění a k prohloubení kvalifikace.
 – Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy.
 – Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle zákona o pedagogických 

pracovnících nebo pracovním zařazení podle vyhlášky o DVPP (studium pro ředitele škol, 
pro vedoucí pracovníky, výchovného poradce, koordinátora informačních a komunikačních 
technologií, koordinátora školních vzdělávacích programů, preventistu sociálně patologických 
jevů) má přednost před dalším studiem.

 – Mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády č. 75/2005 
Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické 
a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (metodik informačních 
a komunikačních technologií).

 – S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím rámci 
poskytovat studijní úlevy a náhrady. Studium bude umožněno úpravou rozvrhu tak, aby 
nenarušovala kvalitu výuky.

3. Dlouhodobý plán DVPP

Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku vzdělávání 
školy směrem k žákovské a rodičovské veřejnosti.
Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace je pro pracovníky školy závazná a povinná. Osvědčení 
se evidují v kartě zaměstnance. 

Pedagogičtí pracovníci vytvářejí vlastní profesní portfolio (Individuální vzdělávací plán a tzv. 
SAMOSTUDIUM). 

4. Konkrétní formy a druhy DVPP

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 vyhlášky 317/2005 Sb.)

V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace podle 
zákona č.563/2004 Sb./ u tohoto pracovního zařazení:

 – učitel střední školy, 

V níže uvedených případech bude škola podporovat studium vedoucí k dosažení plné kvalifikace: 

 – studium pedagogiky,
 – studium pro vedoucí pedagogické pracovníky,
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 – studium pro výchovné poradce.
 – doktorandské studium

b) Průběžné vzdělávání

Škola bude podporovat pro zkvalitnění výuky v oblasti aktuální teoretické a praktické otázky 
průběžné vzdělávání. 

c) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Studium pro výchovné poradce

Škola má plně kvalifikovaného výchovného poradce, který je důchodového věku. Proto podpořila 
studium nástupce současného výchovného poradce. Další učitel absolvoval úspěšně druhý ročník 
studia.

d) Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související 
s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky 
z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, 
technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů 
a  bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, 
BOZP, odborných oblastí dle oborů vzdělávání.

Formy průběžného vzdělávání:

 – škola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo 
na pracovišti s docházkou lektorů na školu, 

 – spoluprací s odbornými firmami,

 – stážemi vyučujících ve firmách, 

 – individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka trvání vzdělávacího programu 
průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny. Pedagogové získají osvědčení 
o absolvování kurzu. 
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5. ÚDAJE O ČINNOSTECH KOMISÍ

5.1  Předmětová komise přírodovědných předmětů

5.1.1 Sekce matematiky a ekonomiky

Vedoucí sekce: Mgr. Milan Michalec

Členové sekce matematiky a ekonomiky na začátku školního roku připravili, projednali a schválili 
plán činnosti sekce na školní rok 2017/2018. Jeho plnění pak bylo vyhodnoceno na konci školního 
roku. V sekci byly též projednány a schváleny tematické plány pro matematiku a ekonomiku na 
školní rok 2017/18. Tematické plány splňují požadavky platného školního vzdělávacího programu, 
jejich plnění bylo vyhodnoceno na konci školního roku.

Při výuce byly používány učebnice schválené MŠMT jako oficiální učební materiály. Učebnice 
a sbírky matematiky a ekonomiky pro střední školy byly žákům ve spolupráci se SRPŠ a s knihovnou 
naší školy půjčovány. Kromě toho žáci mohli využít příklady na školním Intranetu nebo odkazy na 
internetové stránky. 

Na začátku prvního ročníku jsme s žáky opakovali vybrané kapitoly učiva matematiky ze ZŠ 
a pomocí jednotných testů jsme ověřovali a poté vyhodnocovali znalosti ze ZŠ. V průběhu celého 
školního roku byly všem žákům zadávány jednotné srovnávací testy a na základě jejich výsledků 
byla vyhodnocena úroveň znalostí žáků v jednotlivých třídách a ročnících.

Na základě požadavků odborných předmětů a současně jako příprava na studium na VŠ byly ve 
třetím ročníku probírány kapitoly Diferenciální počet a ve čtvrtém ročníku Integrální počet.

K porovnávání klíčových kompetencí v jednotlivých paralelních třídách byly používány jednotné 
písemné úlohy, které pak byly v rámci předmětové komise vyhodnoceny. Žáci 4. ročníků využívali 
možnosti absolvovat nepovinný předmět Cvičení z matematiky, ve kterém byly zadávány 
a vyhodnocovány maturitní ilustrační testy.

Žáci základních škol měli možnost navštěvovat Přípravný kurz, jehož cílem bylo zopakovat a upevnit 
učivo matematiky pro přijímací zkoušky na SŠ v Pardubickém kraji. Žáci měli též možnost zúčastnit 
se přijímacích zkoušek nanečisto.

Matematické soutěže Předmětové komise přírodovědných předmětů
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Ve školním roce 2017/2018 žáci dosáhli v matematických soutěžích následujících výsledků:

28.11.2017 Internetová matematická olympiáda

63. Tomáš Dokoupil, Martin Dokoupil, Michal Štěpánek, Martin Skalický, Ondřej Cach, 
Václav Pavlíček, Michal Šmahel

68. Josef Jurica, Petr Sádovský, Stanislav Rázek, Václav Kobera, Filip Filipi, Jan Průšek, Jan Čáp

157. Monika Kopřivová, Petra Kropáčková, Marek Malý, Nikol Knesplová, Vojtěch Morávek, 
Jakub Čermák, David Bednář

19.03.2018 KLOKAN 2018 – okresní kolo 

Kategorie Junior
6. Lorenc Dominik

9. Filipi Filip

Kategorie Student

3. Smítal Lukáš

4. Štěpánek Michal

10. Rázek Stanislav

23.03.2018 Celostátní matematická soutěž 

Kategorie I 17. Doskočil Pavel

Kategorie II 18. Čermák Petr

Kategorie IV
10. Šindelář Matěj

72. Hrabě David

Kategorie V 6. Pavlíček Václav

Kategorie VI
28. Kobera Václav

32. Štěrovský Jakub

Kategorie VII 53. Pokorný Tomáš

27.03.2018 Regionální matematická soutěž Ústí nad Orlicí

Kategorie S1
5. Šulíček Jan

10. Bartoš Daniel

Kategorie S2
5. Dittrich Marek

12. Filipi Filip

Kategorie S3
13. Motyčka Michal

16. Násada David

Kategorie S4
4. Fišer Michal

8. Jurica Josef

Kategorie U1
1. Malíř Jakub

7. Doskočil Pavel

Kategorie U2
9. Čermák Petr

13. Drahovzal Luboš

Kategorie U3 3. Hauk Petr

Kategorie N1
6. Vodvárka Michal

10. Havlík Martin

Kategorie N2
3. Hampl Lukáš

7. Turzo Jiří
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5.1.2 Sekce fyziky a chemie

Vedoucí sekce: Mgr. Alena Kvasničková

Předmětová sekce Fyzika – Chemie schválila 31. 8. 2017 plán činnosti předmětové sekce, tématické 
plány předmětů fyzika a chemie pro všechny ročníky oborů M, L a H na školní rok 2017/2018 podle 
Školního vzdělávacího programu SPŠE a VOŠ Pardubice. Dále byly schváleny plán exkurzí a učební 
texty pro předměty fyzika a chemie.

Při výuce fyziky a chemie byly používány učebnice schválené MŠMT, dále texty pro praktické 
dovednosti a laboratorní práce žáků, které vytvořili vyučující fyziky a chemie. Výklad učiva fyziky 
je doplňován vlastními prezentacemi učitelů, Digitální učebnicí fyziky a DVD Fyzika názorně.

Výuka fyziky a chemie probíhá v odborných učebnách – v posluchárně fyziky, v laboratoři fyziky, 
v posluchárně chemie. Posluchárny fyziky a chemie jsou vybudovány stupňovitě, jsou vybaveny 
dataprojektory, počítači připojenými k Internetu a základními pomůckami pro demonstrační pokusy. 
Laboratoř fyziky využíváme pro cvičení z fyziky k procvičování probraného učiva, k praktickým 
činnostem a k laboratorním pracím.  Laboratoř je vybavena dataprojektorem, jedním učitelským 
počítačem připojeným k Internetu a osmi žákovskými počítači. Všechny počítače jsou vybaveny 
programem ISES, pomocí něhož žáci měří hodnoty různých fyzikálních veličin, zpracovávají 
a vyhodnocují naměřená data. 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zúčastnili jako jediná střední odborná škola v Pardubickém kraji 
fyzikální olympiády, v krajském (nejvyšším) kole Petr Netušil z 1. E obsadil 19. místo v kategorii D, 
v kategorii C Ondřej Cach z 2. F obsadil 7. místo a Filip Filipi z 2. H se umístil na 2. místě 

V rámci plánovaných exkurzí žáci 1. ročníků 1. C, 1. H, 1. F a 1. D absolvovali program Enter 
s workshopem v Technickém národním muzeu v Praze, všichni žáci 2. ročníků navštívili Hvězdárnu 
a planetárium v Hradci Králové. Další exkurze probíhaly v rámci Veletrhu vědy 2018 v Praze – třídy 
2. F a 2. H a v rámci přednášek a workshopů Týdne Vědy a techniky v Pardubicích – třídy 1. C, 1. H, 
2. F, 2. H, 3. E.

5.2  Předmětová komise všeobecných předmětů

5.2.1 Sekce český jazyk a literatura

Vedoucí sekce: PaedDr. Zdeňka Sobolová
Veškeré aktivity sekce ČJL směřují k tomu, abychom svým dílem přispěli k výuce a výchově žáků 
a zároveň abychom se podíleli na co nejlepším obrazu školy na veřejnosti. Proto jsme pořádali 
exkurze: podařilo se nám uskutečnit exkurze 3. ročníků do Národní galerie – Veletržní palác, 
všechny 1. ročníky se pod vedením třídních učitelů a češtinářů zúčastnily zájezdů do Kutné Hory. 
Uskutečnil se i zájezd do hradeckého Klicperova divadla na Evžena Oněgina. Podařilo se nám opět 
uspořádat přednášky pro všechny 4. ročníky na téma Psaní maturitní práce, a to v Krajské knihovně 
Pardubice. Členky naší komise mají na starosti návštěvy žáků v divadle a kině, dramatický kroužek 
a jeho představení pro žáky nižších ročníků, korektury článků uveřejňovaných na webových 
stránkách školy. Členka komise má na starosti školní časopis Elektronka, který v současné době 
prochází grafickou přestavbou a vbrzku začne opět v novém kabátě fungovat. Zásluhou naší 
komise bylo vedení pravopisného kroužku a doučování slabších žáků s cílem, aby všichni žáci 
obstáli u maturitních didaktických testů a napsali maturitní slohovou práci. Učitelky českého jazyka 
měly na starosti olympiádu v ČJ, která úspěšně proběhla. Uspořádali jsme také 10 přednášek pro 
4. ročníky, kde jsme rozebírali maturitní díla – i to se setkalo se slušným ohlasem ve 4. ročnících. 
Nesmíme zapomenout ani na to, že se naše členky podílely na kurzech pro 9. třídy. Novinkou bylo 
Čtení ve školní knihovně, kdy jsme za poměrně velikého zájmu žáků přečetli dva Poeovy povídky 
se strašidelnou tematikou. Největším úspěchem pro nás bylo 2. místo žáka L. Kroužela v literárních 
Technohrátkách.
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Velmi pěkně proběhly i maturity s českého jazyka a literatury, v níž jen jednotlivci neuspěli 
u maturitních slohů a didaktických testů. 

Činnost sekce českého jazyka hodnotím jako dosti bohatou, avšak pro učitele, kteří většinu činností 
organizují a zařizují mimo výuku, jako velmi náročnou. Proto za ni všem členům sekce děkuji.

5.2.2 Sekce cizích jazyků

Vedoucí sekce: Mgr. Irena Jozífová
Mezi nejdůležitější akce sekce cizích jazyků ve školním roce 2017-2018 patřily tyto:

Na podzim proběhlo za organizace Mgr. Pospíšilové, Mgr. Nové a Mgr. Dvořákové školní 
kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 35 žáků 1. až 3. ročníků SŠ. Vítězem 
a reprezentantem naší školy v okresním kole se stal Tomáš Pokorný, který v silné konkurenci 
vybojoval 8. místo.

Společně s Britským centrem organizovala SPŠE a VOŠ v březnu 2018 v prostorách Divadla 29 již 
15. ročník soutěže v recitaci a zpěvu v anglickém jazyce s názvem „ O bílého havrana E. A. Poea“, 
„E.A.Poe’s Raven“. Zároveň proběhla i soutěž v německém jazyce, nazvaná „ Rabe Ralph von 
Christian Morgenstern“. Obou klání se zúčastnilo více jak 100 žáků a studentů základních i středních 
škol z Pardubického, Hradeckého, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. V silné konkurenci 
obstáli i žáci SPŠE. Zdeněk Kraus získal 2. místo v kategorii „recitace sólo v AJ nad 15 let“, Jakub 
Veselý zvítězil v kategorii „recitace sólo v NJ nad 15 let“, v kategorii sólo zpěv AJ si dobře vedla 
i žákyně 2. ročníku Anna Mustafina. SPŠE v organizaci soutěže již tradičně zastupovaly zakladatelka 
a organizátorka soutěže Mgr. Marie Albrechtová a předsedkyně poroty Mgr. Irena Jozífová. Tato 
akce je jako každý rok zdokumentována v podobě videa a foto, jež jsou ke stažení na Intranetu 
školy. Na záznamu akce a hladkém chodu se podíleli žáci SPŠE pod vedením Mgr. Švandrlíka a pana 
Petery. O propagaci se rovněž zasloužila místní média, Pardubický rozhlas, oblastní televize či ČT 
24. 

Na konci dubna 2018 se opět uskutečnil zájezd žáků SPŠE a VOŠ do Velké Británie. Účastníci měli 
možnost poznat nejzajímavější místa a památky Londýna a okolí, například rodiště Williama 
Shakepseara Stratford upon Avon, Imperial War Museum v Duxfordu, univerzitní město Oxford 
a další. Ubytování přímo v rodinách umožnilo žákům poznat chod britských domácností a především 
si prověřit komunikační schopnosti v cizím jazyce. Za organizaci a chod celé akce odpovídala Mgr. 
Pospíšilová, dále Mgr. Nová, Mgr. Jozífová a Mgr. Hůlka. Vzhledem k velkému zájmu studentů se 
sekce pokusí uskutečnit další podobnou akci již v příštím školním roce. 

Pod organizačním vedením Mgr. Novotné a Mgr. Bednaříkové se opět rozjeli žáci SPŠE za adventní 
atmosférou do Vídně. Jednodenní exkurze splnila očekávání všech zúčastněných – možnost 
vyzkoušet si komunikaci v němčině i poznat zajímavá místa na mapě našich sousedů.

Především žáci 3. ročníků měli možnost propagovat naši zemi, náš kraj, město i školu samotnou 
v rámci projektů Erasmus. V rámci mnoholeté spolupráce zemí EU, například škol či firem ze 
Švédska, Portugalska, Španělska, Rumunska a Slovenska dochází k vytváření kvalitních projektů 
v angličtině, ke spolupráci na 3D tiskárnách či Školních televizních zprávách. Garantem po jazykové 
stránce jsou Mgr. Binarová a Mgr. Pospíšilová, za sekci IT RNDr. Reslová, Ing. Cach a Bc. Štverák. 
Zájem především o praxe žáků v zahraničních firmách neustále vzrůstá. 

I nadále probíhal kroužek Technické angličtiny, který fungoval jako okénko do světa vědy a techniky, 
jejich zajímavostí a nejnovějších poznatků. Na organizaci se podíleli ve spolupráci s odborníky IT 
všichni vyučující angličtiny. 

No a na závěr to nejdůležitější – výsledky  žáků u maturitních zkoušek. Všichni žáci, kteří si jako 
součást své maturitní zkoušky zvolili angličtinu, uspěli velice dobře až výborně. Studenti VOŠ 
v oboru Sociální práce i v oboru IT rovněž zaznamenali stoprocentní úspěšnost při skládání státní 
zkoušky z cizího jazyka u absolutoria. 
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5.2.3 Sekce společenských věd

Poměrně bohatá je i činnost učitelů SV. Organizovala přednáškové dny – pro obor M – žáci naší 
školy se podíleli na charitativních akcích, 2. ročníky navštívili Paletu při ODDM Štolbova, kde si 
zahrály hry s ekologickou tematikou. Pro 1. ročníky se nám ve spolupráci se školní knihovnou 
podařilo uspořádat soutěž Pátrej, pátrej, pátrači…, která proběhla ke vzájemné spokojenosti žáků 
i organizátorů, a pro 2. ročníky soutěž Znáš své tělo?

5.2.4 Sekce tělesné výchovy

Vedoucí sekce: Mgr. Petr Mikuláš

Ve výuce tělesné výchovy je brán zřetel na individuální schopnosti jednotlivých žáků s hlavním 
cílem přivést je k pravidelnému sportování. Při hodnocení se hledělo nejen na výkonnost a úroveň 
pohybových dovedností, ale i na individuální pokroky a pravidelnou aktivní účast (přístup, 
spolupráci) v tělovýchovném procesu.

Kromě vlastní tělesné výchovy bylo důležitou součástí práce sekce také reprezentace školy na 
sportovních soutěžích. Nejdůležitější byla Olympiáda dětí a mládeže regionu Pardubice, skládající se 
ze soutěží v 11 různých sportech. V případě vítězství žáci postoupili do krajského kola této soutěže. 
Naše škola v tomto školním roce obsadila 3. místo. Největší podíl na tomto skvělém umístění má, 
kromě žáků, Mgr. Michal Kutálek, který vedl většinu družstev. 

Dále se naše sekce podílela na organizaci sportovních a lyžařských kurzů. Ve školním roce 2017/2018 
jsme pro velký zájem žáků organizovali 4 lyžařské kurzy a 3 sportovní kurzy. 

V zimních měsících jsme organizovali 4 lyžařské kurzy pro žáky prvních ročníků. Jeden lyžařský 
kurz proběhl v Herlíkovicích v Krkonoších. Na tomto kurzu se žáci naučili a procvičili techniku 
sjezdového lyžování, techniku snowboardingu a techniku běhu na lyžích. Součástí nácviku byla 
také turistika na lyžích s půldenními a celodenními výlet. Žáci se seznámili se způsobem chování 
v horském prostředí a při krizových situacích. V tomto školním roce jsme pořádali pro velký 
zájem žáků a jejich rodičů tři lyžařské kurzy v zahraničí. Tyto lyžařské kurzy proběhli v Alpách 
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v prosinci 2017 a v lednu a březnu 2018 v Bramberg am Wildkogel v Rakousku. Náplní kurzu bylo 
procvičování techniky sjezdového lyžování nebo snowboardingu, v odpočinkovém dni návštěva 
aquaparku a nejdelší sáňkařské dráhy na světě (14 km). Výcvik probíhal v Kitzbühel Areně (170 km 
sjezdových tratí). Všechny lyžařské kurzy byly velice úspěšné, žáci byli velice spokojeni.

V červnu proběhly sportovní kurzy pro žáky 3. ročníků. Žáci si mohli vybrat z těchto variant: 
vodácký sportovní kurz, cyklistický sportovní kurz a sportovně turistický kurz. Vodácký kurz se 
konal v Rakousku, cyklistický v Krkonoších a sportovně turistický v areálu autokempu Pláž v Seči. 
Program tohoto kurzu byl zaměřen na outdoorové aktivity. Kurz začal cyklistickým přesunem 
žáků z Pardubic do Seče. Další program sportovního kurzu zahrnoval jízdu na lodích, topografii, 
orientační běh, triatlon, branný závod, skalní lezení a slaňování, návštěvu lanového parku na 
Podhůře, turistiku a tradiční i netradiční sportovní hry (softbal, interkros, fotbal, nohejbal, 
basketbal, volejbal, stolní tenis, beachvolejbal). Cyklistický sportovní kurz probíhal v Krkonoších 
v okolí Benecka, kde byli žáci ubytováni. Každý den žáci s instruktory jezdili v náročném terénu 
a upevňovali svou fyzickou kondici. Vodácký kurz se konal v Rakousku, ubytování bylo v rodinném 
kempu v Dollachu pod Grossglocknerem. Kemp v Rakousku (umístěn poblíž říčky Moll) nabízel řadu 
aktivit: 16 m horolezeckou stěnu, dvě 15 km stezky pro in-line brusle, vysokohorskou turistiku, 
rafting – ten byl zajištěn tak, aby se ho mohli zúčastnit i naprostí začátečníci. Vodácký program byl 
kombinací jízdy na raftu s jízdou na  samovytékacím nafukovacím člunu pro 2 osoby. Výuka začala 
na jezeře a následně na méně obtížné řece. Za jízdu na raftu zodpovídá guid s rakouskou státní 
zkouškou z raftingu. Turistickým vrcholem bylo zdolání jedné třítisícovky v oblasti Grossglockneru 
a splutí řek Moll, Isel a Gail. 
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5.2.4.1 Činnost dramatického kroužku

Vedoucí souboru: Mgr. Marie Albrechtová

Září 2017 zkoušeli jsme scénické čtení na motivy povídky „Proměna“ 
od Franze Kafky 

5. a 6. říjen 2017
4 představení Kafkovy „Proměny“ v rámci Městských 
podzimních slavností v historické klubovně ESD ( 2 představení 
5. října, 2 představení 6. října )

18. říjen 2017 v 16.30 organizace kvízu na téma „Historie a současnost sportů LOH“ 
v Historické klubovně Evropského spolkového domu

29. listopad 2017 ve 14.30
veřejná zkouška scénického čtení černé špionážní komedie 
„Fyzikové“ od Friedricha Dürrenmatta v klubovně Evropského 
spolkového domu

31. leden 2018 v 16.30
pomoc při organizaci a účast na besedě „Všechno, co jste 
chtěli vědět o maturitách, a báli jste se zeptat“ s pracovníkem 
CERMATU – 6.díl. (Historická klubovna ESD)

27. březen 2018

byli jsme jedním z hlavních organizátorů soutěže v recitaci 
a zpěvu v anglickém jazyce „O bílého havrana Edgara Allana 
Poea“ (tentokrát se konal v Divadle 29 a v Evropském spolkovém 
domě spolu s obdobnou německou soutěží „Rabe Ralph von 
Christian Morgenstern“)

4. duben 2018  v 17 hodin    
premiéra scénického čtení na motivy černé špionážní komedie 
Friedricha Dürrenmatta „Fyzikové“ v Evropském spolkovém 
domě

15. červen 2018 v 10 hodin    scénické čtení špionážní komedie Friedricha Dürrenmatta 
„Fyzikové“

 - repríza divadelního představení v rámci „Zrcadla umění“

20. červen 2018  v 17 hodin   narozeninový koncert zpěváka a kytaristy Jaroslava Moravce 
v Historické klubovně ESD



38 Činnosti komisí SPŠE a VOŠ Pardubice

5.3  Předmětová sekce odborných předmětů

5.3.1 Předmětová sekce elektro oborů L a H

Vedoucí komise: Mgr. Aleš Kubelka 

Navržený plán sekce se dařilo plnit, individuálním přístupem a interaktivním způsobem výkladu nové 
látky posouval úroveň výuky, došlo k přizpůsobení rychlosti opakování k MZ a ZUZ schopnostem 
a dovednostem studentů. 

 – Byly sepsány požadavky na spotřební materiál, na nové pomůcky, byl navržen plán exkurzí
 – Konaly se kroužky dle zájmu studentů
 – Dařilo se optimalizovat zadání úloh pro praktická měření
 – Došlo k navržení a sestavení členů zkušebních komisí pro maturitní a závěrečné zkoušky
 – Pokračovala spolupráce s OV v oblasti EZS a EPS 
 – Úspěšně se dařilo v součinnosti s vyučujícími matematiky a fyziky prohlubovat potřebné 

dovednosti
 – Cíl zvýšit znalosti odborné slovní zásoby ve spolupráci s vyučujícími cizích jazyků se naplnil

Dařilo se více u méně početných tříd, negativně se odrazil velký počet žáků ve třídě 4.ME 
v úspěšnosti u MZ, přeci jen je to učební obor s maturitou, nikoli maturitní obor.

Personální stabilita se projevila ve spoluprací jednotlivých členů sekce i jeho vedení (servis 
měřících přístrojů, klasifikace na konci školního roku) při řešení dlouhodobé zdravotní indispozice 
Mgr. Chudoby

Z mého pohledu se úroveň školy dlouhodobě mírně zvyšuje, díky personální stabilizaci, nárůstu 
zkušeností nových pedagogů, i kvalitou studentů, kteří opět začínají přicházet se zájmem o obor. 
Ten je způsoben poptávkou velkých i malých firem.

Úspěchy v soutěžích: Enersol – žák Vostradovský vyhrál krajské kolo a reprezentoval školu 
v celostátním kole.

Učebnice a učební materiály používané ve školním roce 2018/2019

U učebních oborů a učebních oborů s maturitou se jedná se o cca 10–4 učebnic pro třídu, všechny 
jsou schválené pro výuku MŠMT, neschválené materiály používané některými vyučujícími jsou 
projednané v sekci a jsou v souladu s ŠVP a RVP daných oborů.

Odborný výcvik

Ve výuce odborného výcviku průběžně inovujeme výuku dle rámcového plánu. Inovacím ve výuce 
se věnují zejména zkušenější učitelé. K velkým pozitivům patří vybudování „bastlírny“, kde žáci 
mohou realizovat svoje projekty v rámci volnočasových aktivit.

Účast na soutěžích

V uplynulém školním roce se žáci účastnili těchto soutěží:

 – Jablotron-cup, SOD (soutěž odborných dovedností) oboru Mechanik elektrotechnik (zde Tomáš 
Vostradovský na 1. místě) 

 – „České ručičky“ (Vostradovský 2. místo),
 – SOD Elektrikář slaboproud a Elektrikář silnoproud
 – Zelená myš (programování PCO).
 – outěže smíšených družstev žáků ZŠ a SŠ (družstvo FOXCONNU s kapitánem Vostradovským 

1. místa v krajském kole a 4. místo v kole celostátním) 
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5.3.2 Sekce elektro oboru M

Vedoucí sekce: Ing. Petr Bubák 

Hlavním posláním sekce je zajištění odborné výuky elektrotechniky prostřednictvím předmětů 
Základy elektrotechniky, Elektronika, Elektrotechnická měření, Elektrotechnika, Radiotechnická 
zařízení, Telekomunikační technika, Automatizace, Průmyslová automatizace, Číslicová technika 
včetně praktických cvičení ve specializovaných laboratořích. Vzdělávání v této skupině odborných 
předmětů má za cíl naučit žáky orientovat se v komplexní problematice oboru elektrotechnika. 
Žákům postupně předkládá ucelený soubor informací o elektrotechnice.

V prvních ročnících jde především o budování pojmového aparátu, řešení elementárních úloh, 
návrh jednoduchých obvodů a položení základů „elektrotechnického myšlení“. V oblasti číslicové 
techniky jsou schopni žáci porozumět základním pojmům číslicové techniky a navrhovat i realizovat 
jednoduché kombinační a sekvenční obvody. Je počítáno s tím, že číslicová technika se ve stále 
větší míře objevuje i v doposud zcela „analogových oborech“ a že její výuka je zcela logicky do 
oboru elektro zařazena.  Vítaným, využívaným a zároveň oblíbeným pomocníkem je výukový 
systém RC2000, který umožňuje žákům cvičné úlohy realizovat velmi efektivně.

V druhých ročnících výuka elektrotechniky pokračuje oborem reálných obvodových prvků včetně 
diskrétních polovodičových součástek. Již ve třetím školním roce je do výuky elektroniky zařazeno 
praktické cvičení v laboratořích elektrotechnických měření, které spolu s teoretickou výukou 
žákům umožňuje precizněji se s vyučovanými prvky seznámit a v praxi pochopit jejich elementární 
aplikace. Navíc získávají odpovídající „laboratorní návyky“. I ve druhém ročníku je možné využívat 
analogovou část systému RC2000.

Třetí ročník v oboru „Elektro“ lze charakterizovat výukou složitějších zapojení a jednodušších 
systémů. Teoretická výuka se dále opírá o laboratorní měření ve specializovaných laboratořích, které 
jsou k tomuto účelu vybavené. U oborů elektrotechnika dochází ke specializaci „elektrotechniků“ na 
řídicí systémy a komunikační systémy, zatímco obory Průmyslová automatizace a Telekomunikace 
si svou specializaci nesou po celou dobu studia. Výuka v laboratořích využívá klasické přístrojové 
vybavení, automatizovaná pracoviště s virtuální instrumentací a pro klasickou elektroniku také 
vývojový set firmy Texas Instrument, který umožňuje při jednoduché manipulaci sestavovat a měřit 
řadu funkčních obvodů sestavených na bázi operačních zesilovačů.

Čtvrtý ročník oboru „Elektro“ je završen výukou složitějších obvodů. Zároveň přináší pohled na 
elektrotechniku jako na obor komplexních celků a funkčních systémů. Odpovídající pozornost 
je věnována zpracování signálů, různým typům používaných modulací a konečně zařízením pro 
přenos a zpracování informací a dále například i zařízením využívajících radiové signály. 

Výuka Telekomunikačních systémů využívá souběžně s klasickým návrhem a měřením rovněž 
počítačové simulace SPICE. Žáci navštěvují odborné laboratoře FEI-UPCE a využívají software 
MATLAB a OPT-SIM.

Pro výuku průmyslové automatizace byl pořízen výukový pneumatický systém SMC, s jehož 
nasazením je počítáno v následujícím školním roce.

Výuka teorie elektrotechniky je doplněna činností zájmových kroužků. Do skupiny sekce „Elektro“ 
patří například kroužek zájmové elektroniky a kroužek výroby nízkofrekvenčních zesilovačů.

Sekce se žáky dále spolupracuje na vývoji maturitních výrobků, a to jak teoretickými konzultacemi, 
tak nabídkou možnosti laboratorních měření a vývoje výrobků. Členové sekce se tak do procesu 
zapojují jako konzultanti nebo vedoucí prací.
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5.4  Předmětová sekce IT

Vedoucí sekce: Ing. Zdeněk Cach, Ing. Miroslav Koucký

V uplynulém školním roce 2017/2018 sekce informačních technologií IT1 a IT2 pokračovala v tvorbě 
a zavádění nových tematických plánů pro nové ročníky v oborech Informační technologie – Grafika 
a webdesign, Telekomunikace a Průmyslová automatizace.

V průběhu školního roku proběhla kompletní revize školních vzdělávacích programů, které budou 
platit od nového školního roku. Do nich se členové sekce zapojili v rámci svých předmětů. Došlo 
ke změnám, jak ve skladbě předmětů, tak i jejich hodinových dotací. Zároveň se provedla revize, 
aktualizace či inovace předmětů.

Pokračuje plán používání vlastních notebooků ve třídách na oborech IT – Programování a hardware, 
nyní 1. až 3. ročník. Využití je v 1. ročníku ve všech IT předmětech, 2. ročníku kromě grafiky 
(Adobe), 3. ročníku v IT předmětech (web, programování). Žáci mají možnost využívat zdarma SW: 
DreamSpark (vývojové nástroje, Windows), Microsoft Office 365. 

Komise sleduje vývoj nejen v oblasti uživatelského software, ale i v dalších oblastech – hardware, 
počítačové sítě, operační systémy, návrh webu, grafika, 3D modelování, animace.

Kroužky

Ve školním roce 2017/2018 probíhaly pod vedením učitelů IT následující kroužky:

 – Java Hry – Ing. P. Fišar – v rámci udržitelnosti OPVK
 – Stavba 3D tiskárna – Ing. Z. Cach, Ing. M. Černoch – v rámci udržitelnosti OPVK
 – Kroužek výtvarné tvorby – Mgr. J. Svoboda (ruční kresba a malba, digitální malba na grafických 

tabletech)
 – Deskoherní klub – Mgr. P. Hradský 
 – Cisco IT essentials – Mgr. I. Panuška
 – Digitální fotografie – Mgr. R. Dus

Soutěže

Proběhla již tradiční soutěž PC_ák, která jako každoročně nalákala mnoho žáků ZŠ a dále také 
tradiční soutěž PRO-WAS, které se účastnilo i mnoho našich žáků. Konala se i každoroční soutěž 
Bobřík informatiky. Je to předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Soutěžící 
odpovídali na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální 
gramotnosti. Byli jsme i organizátory ústředního kola této soutěže za Pardubický kraj.

Účast našich žáků v soutěžích:

 – Soutěž o Kybernetické bezpečnosti – v národním finále Ondřej Tesař obsadil 3. místo

 – Soutěž ENERSOL - v krajském finále jsme obsadili první místa ve dvou kategoriích – Enersol 
a praxe – projekt „Inteligentní havarijní semafor pro řízení dopravy“ autor Jiří Michálek; Enersol 
a popularizace – projekt „Propagace třídění odpadů ve Starém Hradišti“, autoři jsou Filip Vít, 
Lenka Kmoníčková, Kateřina Pelejová a Jakub Jirout; V celostátním finále obsadili ve svých 
kategoriích – Filip Vít 3. místo a Jiří Michálek 7. místo.

 – Soutěž Roboti@FSI, 7. místo, 29. 1. 2018

 – Office aréna – Ondřej Cach; 2. F – 1. místo v česko-slovenském finále

 – Největší fotografická soutěž v republice „Fotograf roku“ (28000 soutěžících) - kategorie Junior 
a střední školy: 1× 1. místo, 1× 6. místo, 2× 7. místo, aktuálně 4. místo mezi všemi středními 
školami v republice, několik fotek v časopise FotoVideo jako nejzajímavější fotky, dle hodnocení 
lidí 

 – Olympus akademie 4. místo

 – Megapixel – 49. místo (to sice nevypadá nejlépe, ale tam nerozlišují děti a dospělé a většina 
účastníků jsou profesionální fotografové)



Činnosti komisí SPŠE a VOŠ Pardubice 41

 – Video – Whatsyoustory – uznání a 6. místo

 – Video – Technika kolem mne – 1. místo

 – Fotky v novinách a na internetových článcích (Orlický deník, Týden, TN.cz, Blesk)

 – Kybernetická dovednost a zabezpečení dat – 2 žáci 4. F v národním kole

 – Daniel; Svěrák; 1. G; JAK TO VIDÍŠ? – celostátní výtvarná soutěž Technologické agentury České 
republiky (https://www.youtube.com/watch?v=SrtrGDdt9_0); 3. místo

 – Adéla; Neubauerová; 1. G; krajská výtvarná soutěž ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO 
KRAJE (http://www.spse.cz/clanek.php?i=530); první místo od poroty

 – Adéla; Zadinová; 1. G; krajská výtvarná soutěž ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PRÍRODA PARDUBICKÉHO 
KRAJE (http://www.spse.cz/clanek.php?i=530); první místo z veřejného hlasování

 – krajská výtvarná soutěž ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE - Petr Janoušek; 
1. G; Marie Vohradníková; 1. G; Lenka; Kmoníčková; 1. G; Eva Shánělová; 1. G; Jana Šiváková; 1. 
G; Vojtěch Dvořák; 1. G 

 – Vít; Filip; 1. G; ENERSOL (celostátní kolo v Plzni, kategorie ENERSOL a popularizace) – propagace 
třídění odpadů ve Starém Hradišti (http://www.enersol-harfa.cz/enersol-2018/enersol-2018-
vysledky.pdf); 4. místo

 – ENERSOL (krajské kolo, kategorie ENERSOL a popularizace) – propagace třídění odpadů ve Starém 
Hradišti – Vít Filip; 1. G; Lenka Kmoníčková; 1 .G; Kateřina Pelejová; 2. G; Jakub Jirout; 2. G

 – IKONY PRO TEREZU – ZÁSAHOVOU APLIKACI ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ŽELEZNICNÍCH DRAH 
–   Denisa Nekvindová; 2. G; Kristýna Jadrná; 2. G; David Grman; 2. G

 – Grafická propagace pro PODNIKAVÉ ŽENY Z PARDUBICKÉHO KRAJE – Kateřina Pelejová; 2. G; 
Jakub Jirout; 2. G

 – Grafická propagace třídění odpadů ve Starém Hradišti (plakát a leták) –  Bára Pilná; 2. G; Tomáš 
Žukovský; 2. G; Jakub Jirout; 2. G

Exkurze

Žáci se dále účastnili několika exkurzí, ať už do evropského vydavatelství nebo i odborných firem.

 – exkurze do Evropského vydavatelství pro žáky grafiky – zajišťoval Mgr. J. Svoboda

 – Žákům, kteří letos na začátku roku byli oceněni v krajské výtvarné soutěži „Zdravá a nemocná 
příroda Pardubického kraje“, bylo umožněno odměnou za jejich úspěch vyzkoušet si jeden den 
v roli firemního grafika, redaktora, fotografa a copywritera…)

 – 2. G – Microsoftu – zajišťoval Mgr. F. Věcek

 – 4. F Microsoft Praha – zajišťoval Mgr. R. Dus

 – 1. D, 1. E Akce: Týden vědy a techniky, Fyzikální ústav ČR, Praha – zajišťovala Mgr. Š. Nedbalová

 – 1. F - 8. -9. 3. 2018 - XPO SCIENCE AMAVET 2017/2018 –  XXV. ročník – soutěž, IDEON Pardubice 
– zajišťovala Mgr. Š. Nedbalová 

 – VVCD Univerzita Pardubice, datové centrum T-mobile, datové centrum Kokura Seznam.cz 
– zajišťoval Mgr. I. Panuška

 – Vídeň začátek prosince 2017 – zajišťoval Mgr. Č. Bárta

Školení

Vyučující se zúčastnili několika školení, případně certifikací.

 – školení MS server 2016 – Mgr. P. Šeda, Mgr. I. Panuška, Ing. M. Koucký

 – online kurzu na Udacity (září - červen) Google Developer Challenge Scholarship: Mobile Web 
– Mgr. F. Věcek
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 – V rámci celostátního finále soutěže o Kybernetické bezpečnosti  - přednášky o současných 
hrozbách - AVAST a ESET, etický hacking, těžení dat ze sociálních sítí a informace o SW kontroly 
v rámci GDPR – Ing. Z. Přívratský

 – workshop automatizace 25. 10. 2017 – Mgr. T. Bradna 

 – absolvované školení WAGO automatizace, absolvovaní uvedení nové elektronické učebnice 
automatizace – Bc. V. Hrabáň

 – školení server 2016, zkoušky ECDL za ztížených podmínek, Letní škola moderních učitelů 
– Mgr. I. Panuška

 – ECDL- zkoušky za ztížených podmínek – Ing. Z. Cach

 – Fotoinstitut, rekvalifikační kurz 200 hod – Mgr. R. Dus

ECDL

V rámci střediska ECDL úspěšně pokračovaly práce na konceptu ECDL. Nový manažer školního 
střediska Mgr. Ivan Panuška získal akreditaci, zároveň si dělá testerské zkoušky, aby škola byla 
soběstačná v oblasti testování (ze školy odešla kolegyně, která měla akreditaci testera). Loni 
provedena akreditace nových modulů, na které je potřeba získat testerské zkoušky, aby škola 
mohla nabízet tyto nové moduly. Tester střediska Ing. Z. Cach získal prozatím certifikaci na Modul 
9 „Úpravy digitálních obrázků“ a Modul M10 – „Tvorba webových stránek“.

Projekty

Ve spolupráci se sekcí jazyků se sekce zapojila do těchto evropských projektů:

• Projekty Erasmus+

 – projekt 3DT – 3D TECHNIQUES

 – projekt STVN – SCHOOL TELEVISION NEWS

Garanti těchto projektů jsou Mgr. Jana Binarová, Ing. Zdeněk Cach, Bc. Milan Štverák, Ing. Milan 
Černoch, Mgr. František Věcek.

• Projekt Erasmus+ CIT – zahraniční praxe žáků

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Reslová

Ostatní

Učitelé IT spolupracovali na dalších akcích školy (Noc vědců, výstava v Ideonu…), spoluúčastnili se 
např. výzdobě školy…

5.5  Sekce sociální práce

Ve školním roce 2017/2018 jsme společnými silami naplňovali plán sekce. Podařilo se vytvořit 
jednotný systém ve zpracování Portfolia studenta sociální práce, studenti si nyní vedou svá 
profesní portfolia. Podařilo se nakoupit odbornou literaturu za částku 7000,- Kč. Vytvořili jsme 
pokyn upravující citování zdrojů ve studentských pracích. 

Velkým úspěchem je získání Certifikátu řádného člena Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Tímto 
děkuji všem vyučujícím za jejich snažení v průběhu konzultace ASVSP.

I v tomto školním roce se naši studenti zapojili do řady dobrovolnických a osvětových akcí 
např. – Sbírka Bílá pastelka, Tříkrálová sbírka, Duhové křídlo, akce ke světovému dni porozumění 
autismu atd. Za tuto záslužnou činnost jim náleží náš obdiv.
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Vyučující pro studenty zajistili zážitkový seminář v Tyflocentru, zaměřený na kontakt s lidmi s těžkým 
zrakovým postižením. Studenti měli možnost se alespoň částečně vžít do situace nevidomého 
člověka. Dále absolvovali zážitkový seminář v Integračním centru Kosatec, kde se pracovníci 
a klienti pokusili studentům simulovat různé typy postižení.

Podařilo se zajistit účast studentů na několika konferencích např. Konferenci o domácím násilí 
a činnosti Intervenčních center. V září jsme se účastnili Veletrhu sociálních služeb na Zámku 
Pardubice. V říjnu jsme se na Magistrátu města Pardubic účastnili konference na téma: Význam 
včasné krizové pomoci a v květnu konference S důvěrou v rodinu – rodinné konference v praxi. 

Možnost účastnit se obdobných akcí je výsledkem několikaleté a především pravidelné spolupráce 
kolegů s organizacemi působícími v oblasti sociální práce. Nemalý podíl při udržení spolupráce 
mají studenti, kteří podávají výborné výkony na odborných praxích a jsou velmi dobře hodnoceni 
vedoucími praxí na pracovištích. Protože zde nemohu vypisovat všechny spolupracující organizace, 
využila bych tuto cestu k ocenění jejich ochoty se zapojovat do vzdělávání budoucích kolegů 
sociálních pracovníků. 

I v tomto školním roce pokračovala spolupráce s Eurocentrem Pardubice, studenti si vyslechli 
několik přednášek o fungování Evropské unie a především o sociální politice v rámci Evropské unie.

Ve školním roce 2017/2018 se stabilizoval tým externích vyučujících a došlo ke změně vyučujících 
v modulu Psychologie a Filozofie a etiky. 
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6. ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
 Název kroužku  Vedoucí

1 JavaHry OPVK44 Ing. Petr Fišar
2 Zesilovače OPVK44 Ing. Bubák a Ing. Hejna
3 Zábavná elektrotechnika OPVK44 Řehounek
4 Stavba 3D tiskárny OPVK44 Cach Z.
5 Dramatický soubor SPŠE  Mgr. Marie Albrechtová
6 Počítačová grafika a digitální fotografie  Ing. Petr Hrnčíř
7 Programování her v Unity II  Milan Černoch
8 Inteligentní řízení a zabezpečení budov  M. Chvojka / M. Horník
9 Kroužek rytmiky a hry na bicí nástroje  Matěj Chvojka
10 Hra na akustickou kytaru  Matěj Chvojka
11 Hra na elektrickou a akustickou kytaru  Michal Horník
12 Praxe v nahrávacích studiích a hudební produkce  Michal Horník
13 Finanční gramotnost studentů  Zeman
14 Kroužek SO a CNC obrábění  Stratílek Miloš
15 vodácký  Vladimír Hron
16 Cisco IT Essentials  Panuška
17 Příprava na certifikaci ECDL  Panuška
18 Pokročilé techniky užívání MS Office  Panuška
19 Digitální fotografie  René Dus
20 Kroužek výtvarné tvorby  Mgr. Jaroslav Svoboda
21 Pravopisný kroužek  Z. Sobolová
22 Příprava pro 4. ročníky: 4. D a 4. E  Z. Sobolová
23 Matematika v AJ  Jelinková
24 příprava žáků k maturitě z CJL  Bednaříková
25 Včelařský kroužek  Bednaříková
26 Programování her VR v Unity  Bartušek
27 Bezpečnostní tým CSIRT  Bartušek
28 Herní klub  Bartušek

Kroužek vodáků SPŠE ve školním roce 2017/2018

V plánu kroužku bylo být každý měsíc víkend na vodě, nebo lyžích. Výjimkou byl měsíc listopad, 
kdy nebyla voda, ani sníh. Vzhledem k lednovým kurzům v Rakousku se v plánu neobjevil měsíc 
leden a červen. Akcí se průměrně zúčastňovalo 8 žáků. Celkem na vodě bylo 15 žáků, na lyžích 
12 žáků.

Akce kroužku vodáků:

17. 9. 2017 Víkend na Salze (Rakousko) 

7. – 8. 10. 2017 Splutí Hamerského potoka 

14. 10. 2017 Splutí Vavřineckého potoka 

14. – 17. 12. 2017 Běžky, sjezdovky Krkonoše   

17. 2. – 18. 2. 2018 Lyžování na Černé hoře

31. 3. 2018  Otevírání Chrudimky 

27. 4. – 2. 5. 2018 Jarní soustředění Schwarza

4. – 8. 5. 2018 Splutí slovenských řek – Belá, Dunajec, Bialka 

14. 7. – 27. 7. 2018 Voda v Norsku

29. 7. – 7. 8. 2018 Sportovní pobyt Rakousko – Slovinsko
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7. OBLAST PREVENCE

7.1  Metodik prevence 

Práce metodika prevence je dána plánem práce a Preventivním programem školy, ve kterém jsou 
pojmenované jak krátkodobé cíle, tak dlouhodobá strategie v oblasti primární prevence na škole. 
Ve škole působí 3 školní metodici prevence. Metodici prevence úzce spolupracují s výchovnými 
poradci na škole, třídními učiteli a ostatními zaměstnanci školy. Školní metodik prevence je, tak 
jako výchovný poradce, podřízen ve svojí činnosti řediteli školy. 

Na začátku školního roku 2017/2018 školní metodici prevence vypracovali Preventivní program 
a dále podle tohoto plánu pracovali.  ŠMP vykonávali práce preventivní, poradenské, informační 
a diagnostické. 

V oblasti preventivní práce probíhala po celý rok, výchova ke zdravému životnímu stylu probíhá 
kontinuálně zejména ve spolupráci se sekcí TV, v jehož ŠVP je tato problematika zakomponována. 
V dubnu 2018 jsme dostali přidělenou dotaci 10 000,- Kč určenou na projekt peer program, který 
byl podán dne 31. 1. 2018.  Při své činnosti jsme v kontaktu s krajskou koordinátorkou prevence 
Mgr. Černíkovou, která je podporou v dodávání vhodných materiálů a pořadatelkou seminářů 
a konferencí. V uplynulém školním roce se jeden ŠMP zúčastnil konference „Bezpečné klima 
ve školách Pardubického kraje“ a druhý semináře „Jednání s agresorem ve školním prostředí“. 
Všichni metodici prevence jsou v kontaktu s dalšími odborníky, které oslovují při realizaci peer 
programu.  ŠMP spolupracují s výchovnými poradci, aktualizují témata pro třídnické hodiny, která 
jsou podporou třídním učitelům.

V oblasti poradenské práce máme stanovené konzultační hodiny ŠMP. Tyto konzultační hodiny jsou 
mimo webu také na nástěnce ŠMP. Na nástěnce jsou zároveň základní informace náplni práce ŠMP. 

Intervence proběhla pouze v rámci jedné třídy – špatné chování některých žáků při hodině 
a záškoláctví. Proběhla schůzka vyučujících, později také pohovor s některými žáky a výchovná 
opatření. Třídní učitelé se na ŠMP moc neobrací a řeší problémové situace v rámci svých pravomocí, 
e – mailová adresa, uvedená na nástěnce ŠMP, je využívána minimálně.

V oblasti informační práce jsou učitelé informováni o činnosti ŠMP a dalších členů poradenského 
pracoviště – na začátku roku a na intranetu. V kabinetě TV je vedena knihovna školního metodika 
prevence – publikace a časopis Prevence. Ze stránek MŠMT stahujeme průběžně metodické pokyny 
a další informace. Z webů podporujících prevenci rizikového chování dětí čerpáme nové informace.

V oblasti diagnostické práce nebylo třeba provádět žádné kroky. Nedostali jsme žádný podnět 
od třídních učitelů. Intervence proběhla pouze v rámci jedné třídy – špatné chování některých 
žáků při hodině a záškoláctví. Proběhla schůzka vyučujících, později také pohovor s některými žáky 
a výchovná opatření. Během školního roku nedošlo ve škole k řešení situace za přítomnosti ŠMP 
a rodičů, třídní učitelé řešili problémové situace v rámci svých pravomocí samostatně.

V tomto školním roce jsme se zaměřili na problém záškoláctví. V případě zvýšené absence měli 
žáci k absenci důvody, které třídní učitel omluvil. Pouze jeden třídní učitel 3. ročníku se na nás 
obrátil v souvislosti s řešením záškoláctví. Pokud k záškoláctví došlo, vše řešili třídní učitelé v rámci 
svých pravomocí pomocí výchovných a kázeňských opatřeních. Ukázalo se, že tento problém nebyl 
v tomto roce tak palčivý.

Nedílnou součástí preventivní činnosti školy byla nespecifická primární prevence. U nás ve škole 
probíhá zejména ve spolupráci se sekcí TV, která organizuje pro žáky řadu akcí. V prvním ročníku 
lyžařské kurzy, ve 3. ročníku sportovní kurzy – cyklistický, vodácký a sportovně turistický. Dále 
pořádá pro žáky sportovní turnaje a sportovní den.
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7.2  Výchovné poradenství

Obsah práce výchovného poradce je dán plánem práce výchovného poradce a dlouhodobými 
úkoly výchovného poradce.

V uplynulém školním roce se podařilo splnit téměř všechny úkoly, které byly dány plánem práce 
výchovného poradce. Výchovný poradce pro studijní problematiku a kariérové poradenství, 
talentovanou mládež a žáky s různorodým handicapem (PaedDr. D. Poláčková –obor M) úzce 
spolupracuje s výchovnými poradkyněmi (Mgr. Jaroslava Jelinková, Mgr. Lea Bednaříková – obor 
M) a výchovným poradcem Ing. J. Rudolfem (obor -L,H). Dále spolupracuje s metodiky prevence: 
Mgr. F. Věcek - (1. - 2. r. - obor M) a Mgr. P. Mikuláš - (3. - 4. r. - obor M), Mgr. P. Bartoš (obor L -H).

Škola má dlouhodobě zajištěného školního konzultanta. Na školu docházela pracovnice Nemocnice 
v Pardubicích Mgr. A. Hebková, která je k dispozici nejen pro rodiče a žáky, ale i pro zaměstnance 
školy. Je nápomocna při řešení i některých specifických úkolů, které vyplývají z práce zaměstnanců 
a žáků naší školy. Součástí její práce jsou i individuální konzultace pro rodiče a žáky.

Výchovný poradce se pravidelně zúčastňuje rodičovských schůzek, kde je nápomocen řešení 
problémů žáků (oblast studia, docházky, kázně atd.). PaedDr. D. Poláčková je pověřena vedením 
poradenského centra na škole, a zároveň je kariérovým poradcem SŠ a VOŠ.

Výchovný poradce se každoročně zúčastňuje veletrhu informací o studiu na VŠ a VOŠ, příp. 
studium v zahraničí Gaudeamus v Brně ev. v Praze. Předává tyto informace žákům. Pravidelně se 
taktéž zúčastňuje seminářů výchovných poradců, které pořádá PPP v Pardubicích anebo Asociace 
výchovných poradců ČR. Byla navázána spolupráce v oblasti výchovného poradenství s Univerzitou 
Pardubice. Svoje poznatky z těchto akcí sděluje vedení školy a kolegům v pedagogickém sboru. 
Informace využívá ke zkvalitnění svojí práce.

Podílí se a spolupracuje na estetické výzdobě na škole s třídními učiteli. Zajišťuje studijní materiály 
pro žáky a zaměstnance školy do školní knihovny. Podílí se na vypracování dotazníků pro žáky 1. 
a 4. ročníků (problematika PUP, SPU), kde spolupracuje s PPP v Pardubicích. 

Spolupracuje se Studentskou radou školy a pomáhá jí v její činnosti (koordinace práce s vedením 
školy). 

Podílí se na přípravě zájezdů - sportovně-poznávacích kurzů do zahraničí a jiných kulturních akcích 
(návštěva divadelních, muzikálových či operních představení). Pomáhá při organizaci vrstevnického 
programu (peer program) na SŠ a spolupracuje s metodiky prevence v oblasti problémového 
chování žáků.

Je patronkou charitativní akce Květinový den, kterou každoročně v květnu pořádá Liga proti 
rakovině. Patříme k nejlepším SŠ, co se týče výnosu z prodeje kytiček.

Spolupracuje s Úřadem práce v Pardubicích (sleduje uplatnění našich žáků na trhu práce) – v březnu 
byli žáci 4. ročníků (obor M) na besedě s europoradcem a poradcem regionu o pracovních 
příležitostech.

Každoročně organizuje výběr dokumentů na Festivalu“ Jeden svět „ o lidských právech a svobodách. 

Podílí se na ekologických iniciativách školy - Ekofilm 2018 - účast 2. ročníků.

V květnu 2018 se vybraní žáci zúčastnili velmi zajímavého nového projektu „Festival pracovních 
příležitostí“, kde různé firmy prezentovaly svoji práci. Vše bylo propojeno zajímavými přednáškami 
o uplatnění lidí na trhu práce a prognózy do budoucna.

Podařilo se navázat úzké kontakty s vybranými VŠ, které po celý školní rok měly možnost 
prezentovat svoje studijní obory a zaměření na půdě SPŠE a VOŠ v Pardubicích. Podporujeme práci 
nadaných žáků na studijních projektech (spolupráce s učiteli odborných předmětů). Zde jsou velké 
rezervy v práci VP.

Práce výchovného poradce má velice široké spektrum činnosti a nelze tuto opravdu rozmanitou 
oblast činností dokonale zhodnotit a analyzovat. Přesto jsem přesvědčena, že se svojí činností 
připojuje ke zdárnému a nelehkému plnění výchovně-vzdělávacího programu školy.
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7.3  Plán EVVO

7.3.1 Adopce na dálku

Jedním z cílů udržitelného rozvoje je kvalitní vzdělání. Pod heslem Svět není tak velký, abychom 
nemohli tvořit rodinu, se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku.

 – Program Adopce na dálku je charitní projekt zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem formou 
podpory jejich vzdělání, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí.

 – Diecézní katolická charita Hradec Králové realizuje program Adopce na dálku v Indii, ve státě 
Karnataka. Od roku 2000 spolupracuje s indickou diecézí Belgaum, kde je projekt veden 
pod názvem Bala Jeevan Jyothi („Dát naději a světlo dětem“). V roce 2005 jej rozšířila do indické 
arcidiecéze Bangalore, v níž je projekt veden pod názvem Asha („Naděje“).

 – Našimi indickými partnery jsou arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras z arcidiecéze Bangalore 
a biskup Most. Rev. Peter Machado z diecéze Belgaum. Na české straně zajišťují činnost 
programu koordinátoři pověření Diecézní katolickou charitou Hradec Králové.

 – V rámci programu Adopce na dálku probíhají v Indii doprovodné humanitární projekty.

Sunita d´Souza

V roce 1998 adoptovali žáci třídy 12 letou indickou dívku Sunitu, jejímž snem bylo stát se pomocnicí 
v domácnosti. Podpora trvala 6 let, v 18 letech Sunita odešla do služby.

Ronald Paul Pinto

Od roku 2002 se zaměstnanci školy ujali pětiletého indického chlapce Ronalda Paula Pinto. Podpora 
Ronalda i celé jeho rodiny trvala 12 let a skončila nástupem chlapce do řad místní policie.

Sunil Shakar Dang

V současné době je naším chráněncem Sunil Shakar Dang, který ztratil své sponzorské rodiče, 
a zaměstnanci naší školy mu chtějí pomoci stát se profesorem.

 Sunita d´Souza Ronald Paul Pinto  Sunil Shakar Dang
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7.3.2 Vybudování fontánky

V areálu školy na místě dávno nepoužívaného jezírka má podle projektu postupně vznikat fontána. 
Akce je plánovaná na 5-10 let a určitě etapy proběhnou v rámci žákovských projektů. 

Postupně bude vybudována šachta, která bude poskytovat technické zázemí pro vodu a elektřinu. 
Nad šachtou vznikne mozaika s logem školy a uprostřed bude umístěna fontána s několika výtrysky.

V další fázi se uvažuje o počítačově řízeném systému, který by zahrnoval časové spínání výtrysků 
vody, světelnou projekci a barevnou hudbu.

Záměrem projektu je udělat ze zanedbaného prostranství místo setkávání dospělých a oázu radosti 
dětí.

V létě roku 2018 byla položena plachta na dno kašny a instalována solární fontánka. Vznikl tak 
základ připravovaného projektu v rámci dostupných finančních prostředků.

7.3.3 Včelařský kroužek

Léčení a monitorování včelstev pomocí elektroniky

Cíl projektu 

Léčení včelstva a monitorování jejich života pomocí elektronických pomůcek.

Boj proti varroáze

 – Choroba, kvůli které se rodí včely bez křídel, se zakrnělými sosáky nebo se špatným počtem 
nohou

 – Varroa je parazitický roztoč, který k nám byl zavlečen teprve v roce 1981

 – Původně parazitoval na včele východní, která obývá východní části Asie a umí se s ním vypořádat

 – Včela medonosná nemá vypěstovanou imunitu, a proto u ní varroáza působí jako smrtící faktor
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Hubení roztočů vysokou teplotou vytvořenou pomocí elektrického ohřevu

Hlavní části úlu:

 – tepelná ohřívací tělíska

 – čidla teploty

 – čidla pohybu

 – čidla záření

 – elektronickou váhu

 – GSM stanici zajišťující přenos dat a komunikaci s počítačem včelaře

 – solární článek pro napájení použité elektroniky a topných tělísek

Význam sestavy:

 – Likvidace roztoče varroa ohřevem teploty v úle na 45 stupňů Celsia

 – Měření aktuální váhy včelstva (přírůstek snůšky, který by se zaznamenával v počítači včelaře)

 – Sledování nálady včelstva (rojení, včelstvo nemá královnu, včelstvo má hlad)

 – Sledování letového provozu na česně

 – Zajištění a zabezpečení včelstva před krádeží a nezvanými návštěvníky pomocí alarmu

 – Monitorování zdravotního stavu včelstva pomocí čidel

Přínos projektu

Projekt pomůže ekologicky  vyzkoušet možnost léčit a monitorovat život včelstva pomocí 
jednoduchých elektronických pomůcek včetně zabezpečení proti cizím zásahům
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7.3.4 Stavba altánku na pozemku školy

Na jaře 2018 byla započata stavba altánku, který má sloužit jako odpočinková oáza pro žáky v době 
přestávek a také jako výukový prostor při teplém počasí.

7.3.5 Květinová výzdoba oken

Květinová výzdoba oken v 1. patře staré budovy je výrazem snahy o zpříjemnění prostředí pro 
všechny kolemjdoucí a zároveň také praktickou ukázkou spolupráce mezi školami, konkrétně 
spolupráce s odborným učilištěm v Chroustovicích.
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8. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Ve zprávě o hospodaření školy jsou údaje uvedeny za kalendářní rok 2017, které odpovídají údajům 
v příslušných účetních výkazech k 31. 12. 2017.

Údaje o provedených kontrolách
Během kalendářního roku 2017 proběhly na škole tyto kontroly.

Kontrolní orgán Druh kontroly Období kontroly

Krajský úřad Pardubického kraje Řádná 24. 4. 2017

Česká školní inspekce Řádná 29. až 31. 3., 3. až 5. a 12. 4. 2017

8.1  Náklady, výnosy a výsledek hospodaření

8.1.1 Náklady

Poř. 
číslo Náklady Náklady z hlavní 

činnosti (v Kč)
Náklady z doplňkové 

činnosti (v Kč) Náklady celkem

1. Spotřeba materiálu 1 817 930,00 59 283,52 1 877 213,52

2. Spotřeba energie 2 996 386,30  0,00 2 996 386,30  

3. Opravy a udržování 1 038 312,71 0,00 1 038 312,71

4. Cestovné 324 191,07 0,00 324 191,07

5. Náklady na reprezentaci 35 804,00 0,00 35 804,00

6. Ostatní služby 4 026 520,10 21 037,49 4 047 557,59

7. Mzdové náklady 42 701 227,00 335 170,00 43 036 397,00

8. Zákonné sociální pojištění 14 150 297,00 21 480,00 14 171 777,00

9. Sociální pojištění 167 410,15 310,85 167 721,00

10. Zákonné sociální náklady 1 368 432,30 0,00 1 368 432,30

11. Jiné daně a poplatky 2 400,00 0,00 2 400,00

12. Manka a škody 0,00 0,00 0,00

13. Tvorba fondů 0,00 0,00 0,00

14. Odpisy dlouhodobého majetku 2 094 600,00 0,00 2 094 600,00

15. Náklady z drobného dlouh. majetku 851 554,50 32 065,00 883 619,50

16. Ostatní náklady z činnosti 136 488,99 0,00 136 488,99

17. Kurzové ztráty a úroky 119 303,99 0,00 119 303,99

18. Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00

19. Dodatečné odvody daně z příjmu 0,00 0,00 0,00

Celkem náklady 71 830 858,11 469 346,86 72 300 204,97
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8.1.2 Výnosy

Poř. 
číslo Výnosy Výnosy z hlavní 

činnosti (v Kč)
Výnosy z doplňkové 

činnosti (v Kč) Výnosy celkem

1. Výnosy z prodeje služeb 900 953,00 1.2475 289,37 1 376 242,37

2. Výnosy z pronájmů 376 103,00 0,00 376 103,00

 Výnosy s prodeje dlouh. majetku 0,00 0,00 0,00

3. Čerpání z fondů 559 793,23 0,00 559 793,23

4. Ostatní výnosy 326 203,35 3 750,00 329 953,35

5. Výnosy z úroků a kurzové zisky 84,10 0,00 84,10

6. Výnosy z rozpočtu 69 667 721,43 0,00 69 667 721,43

Celkem výnosy 71 830 858,11 479 039,37 72 309 897,48

8.1.3 Výsledek hospodaření

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti po zdanění

Náklady z hlavní činnosti (v Kč) 71 830 858,11

Výnosy z hlavní činnosti (v Kč) 71 830 858,11

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0,00

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti po zdanění

Náklady z doplňkové činnosti (v Kč) 469 346,86

Výnosy z doplňkové činnosti (v Kč) 479 039,37

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 9 692,51

Hospodářský výsledek celkem po zdanění 9 692,51

Škola má v péči dva areály, které vyžadují neustálou údržbu a opravu svěřeného majetku,  
a to se projevuje i na vyšších provozních nákladech školy.

Podstatnou část neinvestičních nákladů tvoří náklady na platy, ostatní osobní náklady, příslušné 
odvody na sociálním a zdravotním pojištění a příděl do FKSP. Tyto náklady jsou hrazeny  
z převážné části státním příspěvkem, zbývající část je pokryta výnosy z doplňkové činnosti.

Ostatní neinvestiční náklady (tj. ostatní provozní náklady) jsou už částečně pokryty i vlastními 
výnosy z činnosti školy. Z těchto provozních nákladů jsou objemově nejvýznamnější náklady za 
služby (např. údržba softwarů, telefonní a datové služby, pronájem tělocvičny, revize …), náklady na 
energie, nákup materiálu pro výuku, odpisy dlouhodobého majetku, náklady na pořízení drobného 
dlouhodobého majetku a náklady na opravy a údržbu.

Podstatnou část výnosů tvoří přijaté dotace ze státního rozpočtu dané prostřednictvím zřizovatele  
na přímé náklady a dotace kraje na provoz školy. Další příjmovou položkou jsou kromě dotací 
pro naši školu finanční prostředky za poskytnuté služby (např. školné VOŠ, tržby za opisy, tržby za 
přípravné kurzy, tržby za rekvalifikace, ubytování ve školícím a výcvikovém středisku), a výnosy 
z pronájmů (pronájmy tělocvičny, kantýny, nebytových prostor a učeben). 

Celkový hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti školy za účetní rok 2017 skončil 
v kladných číslech se ziskem 9 692,51 Kč, který byl převeden do rezervního fondu.
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8.2  Stav majetku

K 31. 12. 2017 byla na příkaz ředitele školy provedena fyzická inventura majetku školy. Na základě 
provedené inventury bylo zjištěno, že stavy majetku souhlasí s účetní evidencí, majetek je řádně 
veden a označen inventárními čísly. 

Současně byla provedena inventura pokladní hotovosti, skladových zásob a cenin. Stav v pokladně 
byl totožný se zápisem v pokladní knize. Skladové zásoby a stav cenin odpovídají skutečnému stavu  
a stavu v účetní evidenci.

Přehled majetku k 31.12.2017

Účet Název účtu Konečný stav 
k 31.12.2017 (v Kč)

013 Software 25 200,00

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 784 337,44

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 270 120,00

021 Stavby 152 481 296,87

022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 27 164 676,44

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 34 840 339,54

031 Pozemky 22 044 329,00

Celkem majetek 237 610 299,29

8.3  Tvorba a čerpání peněžních fondů

Fond odměn

Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav

155 939,00 0,00 0,00 155 939,00

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav

52 410,16 823 608,82 753 660,00 122 358,98

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku

Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav

205 755,70 11 437,98 0,00 217 193,68

Rezervní fond z ostatních titulů

Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav

884 499,92 1 730 581,28 1 268 499,92 1 346 581,28

Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)

Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav

1 246 190,59 4 799 730,00 3 432 773,23 2 613 147,36



54 Hospodaření SPŠE a VOŠ Pardubice

8.4  Dotace a dary

Podstatným hlavním zdrojem příjmů všech školních financí jsou dotace ze státního rozpočtu 
a dotace od zřizovatele (Pardubického kraje) na provoz školy.  Největší dotační objem zaujímají 
dotace „Přímé náklady na vzdělávání“ (tj. dotace na platy), provozní prostředky a dotační tituly 
z Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Další položkou příjmů jsou finanční a věcné dary. Finanční dary škola obdržela na podporu  
a vybavení vzdělávacího projektu „Optimalizace spotřeby vody ze studny“ a „Digitální lupa pro 
slabozraké“, na sportovní akce organizované školou (plavání žáků), na připojení vysokorychlostního 
internetu a na opravu dívčích šaten. Z věcných darů škola obdržela např. tréninkovou linku, učebnice 
a pracovní sešity angličtiny a další tituly z celosvětové literatury, tyto věcné dary se používají při 
výuce žáků.

Veškeré dary a dotace škola využila účelně a hospodárně. 

8.5  Přehled dotací

8.5.1 Neinvestiční dotace

Název dotace Částka

Přímé náklady na vzdělávání 56 728 318,00

Ostatní rozvojové programy 1 630 172,00

Provozní prostředky od zřizovatele 9 362 788,83

Dotační tituly z KÚ Pk 120 000,00

Dotační tituly poskytnuté z ÚSC 6 000,00

Ostatní dotační tituly ze státního rozpočtu (bez MŠMT) 1 568 112,60

Celkem neinvestiční dotace za rok 2017 69 415 391,43

8.5.2 Investiční dotace

Název dotace Částka

Investice z ÚSC - od zřizovatele 1 311 882,00

Celkem investiční dotace za rok 2017 1 311 882,00

8.6  Přehled přijatých darů 

8.6.1 Finanční dary

Dárce Částka

Elektrárny Opatovice, a.s. 137 000,00

Sdružení rodičů a přátel SPŠe Pardubice 235 000,00

ERAMONT s.r.o. 15 000,00

Elektrárny Opatovice, a.s. 97 000,00

Celkem finanční dary 484 000,00
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8.6.2 Věcné dary

Dárce Částka

FOXCONN CZ s.r.o. 44 000,00

Knihkupectví Papyrus 16 823,00

Knihkupectví Papyrus 9 952,00

Škoda Auto 4 656,00

Celkem věcné dary 75 431,00

Celkem dary 559 431,00

Přílohy hospodaření školy

 – Rozvaha k 31.12.2017

 – Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017

 – Zpráva externího auditora
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8.7  ROZVAHA, VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT, ZPRÁVA AUDITORA
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66 Spolupráce SPŠE a VOŠ Pardubice s partnery

9. Spolupráce s odbory a partnery
Ve škole pracují dvě odborové organizace. V období listopad 2017 – březen 2018 probíhala jednání 
za účelem uzavření kolektivní smlouvy. S odborovou organizací ZO1 byla kolektivní smlouva 
uzavřena, ale s odborovou organizací ZO2 nikoliv. Jednání o uzavření kolektivní smlouvy se ZO2 
probíhají i nadále. Z uvedeného důvodu se obě organizace dohodly s vedením školy, že do uzavření 
kolektivní smlouvy se ZO2 bude řídit kolektivní smlouvou z roku 2017, která byla prodloužená 
do uzavření smlouvy na rok 2018 se ZO2.

Kromě vyjednávání o kolektivní smlouvě probíhají pravidelná jednání a výměna informací mezi 
odborovými organizacemi a vedením školy a zpětně mezi zaměstnance.
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10. Výsledky kontroly České školní inspekce a ostatních 
kontrolních orgánů

10.1 Kontrola Českomoravského odborového svazu ze dne 6. 3. 2018

Kontrola Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství zaměřená na stav BOZP byla 
provedena doporučila aktualizovat rizikové stavy při výuce a názornější evidenci přidělování OOPP. 
Vše bylo změněno a nedostatky odstraněny.

10.2 Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Královehradecký 
a Pardubický kraj ze dne 16. 5. – 31. 5. 2018

Kontrola byla provedena na podnět zvenčí.

Kontrola zjistila závažný nedostatek v evidenci pracovní doby, kdy škola nevedla začátek a konec 
odpracované směny a vedla pouze výkazy přespočetných hodin. Tento nedostatek byl odstraněn 
a v novém školním roce 2018/2019 je evidence podle požadavků IP.

10.3 Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubice ze dne 11. 6. 2018 

Kontrola byla provedena na podnět zvenčí. 

Kontrola zjistila:

 – nedostatky ve dvou učebnách praktické výuky oborů M, (poškozená podlaha, špinavé stěny, 
nízká úroveň osvětlení). Výuka byla převedena do areálu Karla IV.  Prostory v areálu Do Nového 
se budou rekonstruovat. 

 – Prostor s automatickou pračkou a výlevkou není vybaven přítokem teplé vody včetně odtoku 
vody. Nejsou zajištěny vhodné podmínky úklidu. Nedostatky jsou odstraněny.  

 – Místnosti B021, B001, B061, B063, B064 a části chodeb v 1. podzemním podlaží měly v době 
kontroly silně poškozené stěny, velké mapy vzlínající vlhkosti, opadané zpuchřelé omítky a byly 
nevymalované.

Oprava uvedených místností je součástí projektu zateplení budovy, který se bude realizovat 
společně s výměnou a repasí oken v celém areálu Karla IV. v roce 2019. V současné době nejsou 
místnosti využívány ani jako sklady.

10.4 Kontrola České školní inspekce ze dne 28. 6. 2018

Kontrola byla provedena na podnět zvenčí a jednalo se o stížnost na provoz školy a organizační 
zajištění výuky. Česká školní inspekce hodnotí stížnost jako nedůvodnou.
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11.  Poděkování
Děkuji touto cestou všem zaměstnancům školy, kteří přispěli svojí prací k dobrému jménu školy 
a k růstu úrovně vzdělání našich absolventů. Jsem si vědom toho, že bez kvalitních a obětavých 
zaměstnanců, a to na všech pracovních pozicích, bychom zdaleka nedosáhli uvedených výsledků.

V Pardubicích dne 31. 8. 2018

Ing. Ladislav Štěpánek

ředitel školy

Výroční zpráva byla schválena:

Radou školy pro SPŠE a VOŠ:


