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1. Základní údaje o škole
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení:

600 017 656

Adresa:

Opavská 1119/12
708 61 Ostrava-Poruba

Datová schránka:

ti3fdyn

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
právní forma: kraj, IČO: 70 890 692
adresa: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 00845329

Škola sdružuje:
1.) Střední škola
kapacita: 480 žáků

IZO: 000 845 329

kapacita: 102 lůžka

IZO: 110 024 761

kapacita: neuvádí se

IZO: 110 024 753

2.) Domov mládeže
3.) Školní jídelna

Studijní/učební obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání:
Střední škola
18-20-M/01 Informační technologie
1.) 18-20-M/01 Informační technologie
studium denní
26-45-M/01 Telekomunikace
2.) 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie
studium denní
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délka studia: 4 r. 0 m.
délka studia: 4 r. 0 m.

Ředitel organizace:
Ing. Pavel Zubek

tel. 733 615 476

Zástupci ředitele organizace:
•

zástupkyně ředitele pro Domov mládeže a mimoškolní činnost:
Mgr. Dagmar Szpandrzyková
tel. 736 518 344

• zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
Mgr. Milan Němec
tel. 736 518 345
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1.1 Charakteristika školy
Naše škola ve školním roce 2020/2021 nabízela studium ve studijních oborech Informační
technologie a Informační a komunikační technologie.
Vzdělávání se uskutečňuje na úseku teoretického a mimoškolního vyučování. Žáci studují ve
čtyřletých studijních oborech. Naše škola je orientována na výuku studijních oborů, jejichž
absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce
v oblastech správy počítačových sítí, telekomunikací, informačních a komunikačních technologií,
služeb, zabezpečovací techniky a elektrotechniky.
Ve všech studijních oborech je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů (Český jazyk a
literatura, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie a ekologie, Základy společenských věd,
Ekonomika, Tělesná výchova, Konverzace v anglickém jazyce, Matematický seminář a Úvod do
světa práce) zařazena i výuka technických předmětů (Základy elektrotechniky, Elektronika,
Grafická komunikace, Počítačová grafika, Datové sítě, Optické komunikace, Elektrotechnická
měření, Přenos dat, IP telefonie, Počítačové sítě, Kybernetická bezpečnost, Operační systémy,
Hardware, Programování, Aplikační software, Programování www, Komunikační technika,
Programovací jazyky a Praxe). Tyto předměty, které jsou uvedeny u jednotlivých studijních
oborů, jsou součástí profilové maturitní zkoušky a tvoří znalostní profil absolventa daného
zaměření.
Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a toto studium je ukončeno maturitní
zkouškou, která se skládá ze dvou částí:
1. Společná část maturitní zkoušky – koná se formou didaktického testu, povinně Český jazyk a
literatura, volitelně předmět Anglický jazyk nebo Matematika
2. Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky se skládá povinně ze zkoušky z českého jazyka a literatury
(konaná ústní formou a formou písemné práce) a z anglického jazyka (konaná ústní formou
a formou písemné práce) – pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil anglický
jazyk a z dalších 3 povinných zkoušek: TZOP I., TZOP II. a PZOP.
▪

Informační technologie
- Praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP) obsahuje zadání z předmětu Aplikační
software, Hardware, Počítačové sítě, Programování, Programování www, Optické
komunikace,
- Teoretická zkouška z odborných předmětů I. (TZOP I.) obsahuje témata z předmětu
Aplikační software, Programování www, Informační technologie, Hardware, Operační
systémy,
- Teoretická zkouška z odborných předmětů II. (TZOP II.) obsahuje témata z předmětu
Počítačové sítě a Programování.

▪

Informační a komunikační technologie
- Praktická zkouška z odborných předmětů (PZOP) obsahuje zadání z předmětu
Programování, Programování www, Počítačová grafika, Datové sítě, Elektrotechnická
měření, Optické komunikace,
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- Teoretická zkouška z odborných předmětů I. (TZOP I.) obsahuje témata z předmětu
Datové sítě, Programování, Programování www a Počítačová grafika,
- Teoretická zkouška z odborných předmětů II. (TZOP II.) obsahuje témata z předmětu
Komunikační technika, Přenos dat a Optické komunikace.
V průběhu prázdnin proběhla rekonstrukce laboratoře pro výuku Počítačových sítí (CISCO
akademie) a učebny č. 14. V rámci rekonstrukce byly v obou místnostech vytvořeny nové
omítky, snížen strop (Termatex) a instalována nová LED svítidla, nově instalovány rozvody
datových sítí a do laboratoře počítačových sítí pořízen nový nábytek včetně pracovních stolů.
Celkové náklady na rekonstrukci těchto 2 učeben byly ve výši 297 000,- Kč.
V průběhu prázdnin také proběhla výměna ventilů ústředního topení v budově naší školy a jejich
hydraulické nastavení, které budou reagovat na tepelné potřeby jednotlivých místností. Byla
provedena kompletní demontáž v regulačních uzlech. Jednotlivé regulační uzly byly osazeny
ekvitermní regulací s čidlem teploty na přívodním potrubí, externím čidlem a prostorovými
termostatem. Rovněž byly vyměněny přívodní uzavírací ventily s CZT. Nebylo zasahováno do
stávajícího měření tepla. Na radiátorech byly demontovány přívodní ventily, které byly
nahrazeny termostatickými radiátorovými ventily. Byly vyměněny stávající ventily na ležatých
rozvodech. Celkové náklady na výměnu ventilů ústředního topení byly ve výši 1 663 824,- Kč.
V průběhu července až září 2020 vznikla na naší škole laboratoř kybernetické bezpečnosti.
Laboratoř bude sloužit pro praktickou výuku předmětu Kybernetická bezpečnost, který se
vyučuje v oboru Informační a komunikační technologie (26-45-M/01). Žáci se v nové laboratoři
seznámí na praktických úlohách s konfiguraci firewallu Cisco ASA 5506, kryptografií,
monitoringem provozů (GREYCORTEX Mendel Analyst All-in-one HW zařízení) v počítačové
sítí a hledáním anomálního chování (SIEM Elisa) nebo zabezpečením mobilních
zařízení. Součástí laboratoře je rovněž technické zázemí (servery a uložiště) s platformou pro
virtualizaci s vysokým výpočetním výkonem 48 procesorových jader, více než 1,2 TB operační
pamětí a 40 TB diskového prostoru. Vznikla rovněž nová 10 Gb počítačová síť propojující
laboratoř s virtualizační platformou. Mezi vybavení laboratoře patří i videokonferenční jednotka
se 75“ dotykovým displejem pro pořádání webinářů a zapojení předních odborníků z oblasti IT a
kybernetické bezpečnosti do výuky.
Náklady na vybudování centra kybernetické bezpečnosti se skládaly z hardwarového a
softwarového vybavení, na němž bude realizována praktická výuka. Celkové náklady na
rekonstrukci dosáhly cca 3 350 000,- Kč. Z 85% bylo financováno zřizovatelem naší školy
Moravskoslezským krajem, investiční dotace ve výši 2 800 000,- Kč a zbývajících 550 000,- Kč
bylo financováno z provozních prostředků naší školy.
Charakteristika výuky
Na škole jsou učebny pro všeobecné a odborné předměty, jazykové učebny, laboratoře pro
elektrotechnická měření, pro optické kabely, pro telekomunikace, učebny informačních
technologií s neomezeným přístupem k internetu, mediální učebny.
Jsou ustaveny předmětové komise, ve kterých pracují učitelé všeobecných i odborných předmětů.
Na úseku mimoškolní výchovy je domov mládeže, kde provoz zajišťují vychovatelé.
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Součástí školy je informační centrum s provozem od 12.00 – 15.00 hod., ekologický koutek a
přednášková místnost pro školního metodika prevence. Pro úsek teoretického vyučování
a mimoškolní výchovy slouží 2 tělocvičny, posilovna pro chlapce a dívky, tenisové kurty,
volejbalové hřiště.
Pro žáky a zaměstnance je k dispozici školní jídelna s kuchyní s celodenním provozem, která je
rovněž v areálu školy. Naši žáci v rámci projektu Junior Achievement vedou školní klub
s občerstvením.
Škola je zapojena do řady programů, projektů a soutěží. Jedná se o projekty Erasmus +, Junior
Achievement, Jeden svět na školách, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, mezinárodní
projekt komunity evropských škol eTwinning, projekt OP VVV pod názvem „Zvýšení naší
kvality III.“, Parlament dětí a mládeže Ostrava, projekt EkoEnergie – Chytrý region, CISCO
Networking Academy Program, projekt Edison, národní soutěž odborných dovedností.
Škola díky široké účasti v národních i mezinárodních projektech, soutěžích, spolupráci s mnoha
sociálními partnery a díky dalším bohatým aktivitám neustále posiluje již vybudovanou pozici
prestižní vzdělávací organizace.

1.2 Činnost Školské rady
Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 6/449 ze dne
6. 4. 2005 se zřizují při základních, středních a vyšších odborných školách školské rady.
Školská rada má šest členů, dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období
členů školské rady je tři roky. Poslední volby do školské rady proběhly 19. 5. 2021.
Složení školské rady:
Mgr. Daniela Gocalová – předsedkyně, zvolena pedagogickými pracovníky školy
Ing. Pavel Koždoň – místopředseda, zvolen pedagogickými pracovníky školy
Kateřina Polcerová – zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Vladimír Buš – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Hana Hurníková – jmenována zřizovatelem
Ing. Pavel Nevlud – jmenován zřizovatelem
Školská rada se podílí na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a mezi její
pravomoci patří:
1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho uskutečňování,
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední školy teleinformatiky,
Ostrava, p.o.,
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
6. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje
opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
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8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
1. jednání školské rady se konalo dne 31. 5. 2021
Školská rada na svém prvním jednání zvolila svého předsedu a místopředsedu.
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem
ve školském rejstříku
18-20-M/01
26-45-M/01
CELKEM

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 tříd
8 tříd
15 tříd

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Studium oboru Informační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
v posledním ročníku studia. Absolvent získává střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je
vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o informační technologie, operační systémy, hardware,
počítačové sítě, programování, tvorbu www stránek a počítačovou grafiku. Vzdělávání směřuje
k tomu, aby absolventi získali teoretické vědomosti a praktické zkušenosti ve výše uvedených
oblastech, pracovali s osobním počítačem a jeho aplikačním programovým vybavením, dalšími
prostředky ICT, využívali adekvátní zdroje informací a efektivně s informacemi pracovali. Důraz
je kladen na sestavování a správu hardwaru, na práci se základním programovým vybavením, na
práci s aplikačním programovým vybavením, na navrhování, realizování a administraci
počítačových sítí (Cisco academy), na programování a vyvíjení uživatelských, databázových a
webových řešení.
Absolventi se mohou uplatnit především při:
•
•
•
•
•
•
•
•

návrh a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení
údržba prostředků IT z hlediska HW
programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení
instalace a správa aplikačního SW
instalace a správa OS
návrh, realizace a administrace počítačových sítí
kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně poradenství
obecná i specializovaná podpora uživatelských prostředků IT

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor,
správce aplikací, správce operačních systémů, správce počítačových sítí, obchodník s prostředky
IT aj. Absolventi oboru Informační technologie se mohou ucházet o navazující studium na
vysokých školách technického zaměření, kde mohou prohloubit vědomosti získané studiem
tohoto oboru – např. VŠB – TU Ostrava, Ostravská univerzita, VUT Brno, ČVUT Praha, aj.
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26-45-M/01 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Studium oboru Informační a komunikační technologie je čtyřleté denní studium zakončené
maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává střední vzdělání s maturitní
zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o informační technologie,
telekomunikační technologie (mobilní a pevné sítě), počítačové sítě, kybernetickou bezpečnost,
programování, tvorbu www stránek, počítačovou grafiku, zabezpečovací techniku a
elektrotechniku. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi získali teoretické vědomosti a
praktické zkušenosti ve výše uvedených oblastech, pracovali s osobním počítačem a jeho
aplikačním programovým vybavením, dalšími prostředky ICT, využívali adekvátní zdroje
informací a efektivně s informacemi pracovali. Důraz je kladen na navrhování, realizování a
administraci počítačových sítí (Cisco academy) a telekomunikačních sítí, na práci se základním
programovým vybavením a aplikačním programovým vybavením, na programování a
elektrotechnická měření.
Absolventi se mohou uplatnit především při:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

návrh, výstavba a správa počítačových sítí
tvorba www stránek včetně grafického designu
montáž, údržba a testování telekomunikačních zařízení
výstavba telekomunikačních sítí (optické sítě)
zajišťování telekomunikačních služeb
montáž a údržba radiokomunikačních zařízení
montáž a údržba zabezpečovací techniky
montáž elektrotechnických zařízení
elektrotechnická měření

Možnými uplatněními absolventů jsou správce počítačových sítí, technik telekomunikačních
zařízení a sítí, technik radiokomunikací a radiokomunikačních zařízení, technik zabezpečovací
techniky, pracovník uživatelské podpory v oblasti informačních a komunikačních technologií,
elektrotechnik, aj. Absolventi oboru Informační a komunikační technologie se mohou ucházet o
navazující studium na vysokých školách technického zaměření, kde mohou prohloubit vědomosti
získané studiem tohoto oboru – např. VŠB – TU Ostrava, Ostravská univerzita, VUT Brno,
ČVUT Praha, aj.

2.1 Přehled učebních plánů
Kmenový obor
Studijní obor
18-20-M
18-20-M/01
26-45-M
26-45-M/01

Schvalovací doložka MŠMT ČR
Schváleno dne Číslo jednací Platnost od
Informační technologie
Informační technologie
Telekomunikace
Informační a komunikační
technologie
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1.9.2008

2444/2009-21

1.9.2009

1.9.2008

2444/2009-21

1.9.2009

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Počty zaměstnanců podle profesí, jejich kvalifikace, praxe a způsobilost
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace má v současné době
54 zaměstnanců, z toho 34 pedagogických.
Na úseku teoretického vyučování pracuje 30 učitelů včetně ředitele školy a zástupce ředitele pro
pedagogickou činnost. Kvalifikační předpoklady vysokoškolského vzdělání splňuje 30 učitelů.
Kategorie zaměstnanců
Učitelé

Počet

30

odborná praxe
do 10 let do 20 let nad 20 let

3

6
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Učitelé odborných předmětů elektrotechniky splňují odbornou způsobilost podle vyhlášky
č.50/1978 Sb.,§ 7.
Interní učitelé:
- učitelé všeobecných předmětů
- učitelé odborných předmětů

17
13

Úsek mimoškolní výchovy
Na úseku pracují 4 vychovatelé včetně vedoucí vychovatelky. Kvalifikační předpoklady
středoškolského vzdělání vychovatelé splňují. Vedoucí vychovatelka má vysokoškolské vzdělání.
Kategorie zaměstnanců
Vychovatelé

Počet

4

odborná praxe
do 10 let do 20 let nad 20 let
0
0
4

Noční dohled je zajišťován 1 bezpečnostním pracovníkem.
Správa školy je zajišťována 4 zaměstnanci. Všichni zaměstnanci správního úseku splňují
kvalifikační předpoklady pro výkon funkce. Středoškolské vzdělání mají 3 zaměstnanci
a 1 zaměstnanec má vysokoškolské vzdělání.
Kategorie zaměstnanců
Správa školy

Počet

4

odborná praxe
do 10 let do 20 let nad 20 let

0

11

0

4

Ostatní hospodářští zaměstnanci:
Kuchyně – úsek zajišťuje 7 pracovníků, a to:
funkce
- vedoucí stravování
- kuchaři

počet
1
1
5

vzdělání
středoškolské vzdělání
středoškolské vzdělání
vyučení v oboru

Všichni pracovníci kuchyně mají zdravotní průkazy.
Vrátnice
Ostrahu objektu školy a domova mládeže zabezpečují 3 vrátné v 3 směnném provozu.
Úklid
Na úseku úklidu jsou zaměstnány 4 uklízečky.
Údržba objektu SŠ teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace je zajišťována
1 zaměstnancem, který splňuje kvalifikační předpoklady. Současně vykonává funkci řidiče
služebního motorového vozidla SŠ teleinformatiky, Ostrava, pro kterou splňuje odbornou
způsobilost podle vyhlášky č. 247/2000.
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4. Údaje o přijímacím řízení
4.1 Termíny přijímacího řízení
1. kolo přijímacího řízení

1. termín
2. termín

- 3. května 2021
- 4. května 2021

4.2 Kritéria přijímacího řízení
Podle § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání v platném znění, jsou stanovena následující kritéria:
1. Splnění povinné školní docházky - § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.
2. Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání - § 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
v platném znění – platí pouze pro obor 26-45-M/01 Informační a komunikační
technologie.
3. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a z Matematiky § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.
Bodové hodnocení přijímacího řízení
18-20-M/01

Informační technologie

Celkové bodové hodnocení je určeno součtem bodů za průměrný prospěch z 1. pol. 8. ročníku a
1. pol. 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících tříd víceletého gymnázia (max. 50 bodů) viz tabulka
níže, za test z Českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a test z Matematiky (max. 50 bodů). Za
umístění na 1. až 3. místě v olympiádách a soutěžích (Matematika, Český jazyk a literatura,
Fyzika) v 8. a 9. ročníku – plus 5 bodů.

Informační technologie (18-20-M/01)
Prospěch
do 1,10
do 1,14
do 1,18
do 1,22
do 1,26
do 1,30
do 1,34
do 1,38
do 1,42

Body
50
48
46
44
42
40
38
36
34

Prospěch
do 1,46
do 1,50
do 1,53
do 1,56
do 1,59
do 1,62
do 1,65
do 1,68
do 1,71
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Body
32
30
28
26
24
22
20
18
16

Prospěch
do 1,74
do 1,77
do 1,80
do 1,83
do 1,86
do 1,89
do 1,92
do 1,95
od 1,96

Body
14
12
10
8
6
4
2
1
0

26-45-M/01

Informační a komunikační technologie

Celkové bodové hodnocení je určeno součtem bodů za průměrný prospěch z 1. pol. 8. ročníku a
1. pol. 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících tříd víceletého gymnázia (max. 50 bodů) viz tabulka
níže, za test z Českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a test z Matematiky (max. 50 bodů). Za
umístění na 1. až 3. místě v olympiádách a soutěžích (Matematika, Český jazyk a literatura,
Fyzika) v 8. a 9. ročníku – plus 5 bodů.

Informační a komunikační technologie (26-45-M/01)
Prospěch
do 1,10
do 1,15
do 1,20
do 1,25
do 1,30
do 1,35
do 1,40
do 1,45
do 1,50

Body
50
48
46
44
42
40
38
36
34

Prospěch
do 1,55
do 1,60
do 1,65
do 1,70
do 1,75
do 1,80
do 1,85
do 1,88
do 1,91

Body
32
30
28
26
24
22
20
18
16

Prospěch
do 1,94
do 1,97
do 2,00
do 2,03
do 2,06
do 2,09
do 2,12
do 2,15
od 2,16

Body
14
12
10
8
6
4
2
1
0

4.3 Počet přijatých žáků do 1. ročníku (žáci, kteří donesli zápisový lístek):
denní studium:
- obor Informační technologie – 60 žáků
- obor Informační a komunikační technologie – 60 žáků

Tabulka s výsledky přijímacích zkoušek přijatých uchazečů – viz příloha č. 1
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na středních školách a o
výsledcích maturitních zkoušek

Stavy žáků podle tříd na začátku a na konci školního roku 2020/2021
DENNÍ STUDIUM
Název

Studijní obor

NA ZAČÁTKU

NA KONCI

ŠKOLNÍHO ROKU

ŠKOLNÍHO ROKU

celkem / dívky

celkem / dívky

1.A

Informační a komunikační technologie

30 / 1

30 / 1

1.B

Informační a komunikační technologie

30 / 0

29 / 0

1.C

Informační technologie

29 / 2

29 / 2

1.D

Informační technologie

29 / 0

28 / 0

1. ROČNÍK – 4 třídy

118 / 3

116 / 3

2.A

Informační a komunikační technologie

23 / 0

22 / 0

2.B

Informační a komunikační technologie

22 / 0

19 / 0

2.C

Informační technologie

30 / 3

29 / 3

2.D

Informační technologie

27 / 0

26 / 0

2. ROČNÍK – 4 třídy

102 / 3

96 / 3

3.A

Informační a komunikační technologie

26 / 1

26 / 1

3.B

Informační a komunikační technologie

22 / 0

21 / 0

3.C

Informační technologie

29 / 5

29 / 5

3.D

Informační technologie

28 / 0

28 / 0

3. ROČNÍK – 4 třídy

105 / 6

104 / 6

4.A

Informační a komunikační technologie

30 / 4

30 / 4

4.B

Informační a komunikační technologie

23 / 0

23 / 0

4.C

Informační technologie

30 / 2

30 / 2

4. ROČNÍK – 3 třídy

83 / 6

83 / 6

CELKEM – 15 tříd

408 / 18

399 / 18
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5.1 Přehled prospěchu a chování v 1. pololetí
Souhrnné zhodnocení prospěchu a absence
Počet žáků:

na začátku pololetí
na konci pololetí

408
403

Studijní výsledky
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
nehodnoceno

76
304
23
0

Průměrný prospěch školy
1. ročníky
2. ročníky
3. ročníky
4. ročníky

2,00
1,71
2,15
2,03
2,10

Třída s nejlepším studijním průměrem:
Třída s nejhorším studijním průměrem:

Absence
Celková absence školy
- z toho neomluvena
Třída s nejmenší absencí :
Třída s největší absencí :

1.C
2.B

1,37
2,74

16 114 h
184 h

39,50 h/žáka
0,45 h/žáka

1.D
4.B

17,61 h/žáka
63,63 h/žáka

Souhrnné zhodnocení chování
Výchovná opatření

Napomenutí tř. učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
Podmíněné vyloučení

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
0
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
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Celkem
6
0
2
2
1
2

Nejčastější kázeňské přestupky:
- pozdní příchody do vyučování
- neomluvená absence

Pochvaly

třídního učitele
ředitele školy

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
18
18
12
7
55
34
16
16
9
75

Nejčastější pochvaly:
- dobré studijní výsledky
- prospěch s vyznamenáním
- vzorné plnění studijních povinností
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5.2 Přehled prospěchu a chování ve 2. pololetí
Souhrnné zhodnocení prospěchu a absence
Počet žáků:

na začátku pololetí
na konci pololetí

Studijní výsledky
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
neklasifikováno
Průměrný prospěch školy
1. ročníky
2. ročníky
3. ročníky
4. ročníky

93
293
13
0
1,95
1,69
2,06
1,99
2,04

Třída s nejlepším studijním průměrem:
Třída s nejhorším studijním průměrem:

Absence
Celková absence školy
- z toho neomluvena
Třída s nejmenší absencí :
Třída s největší absencí :

402
399

1.C
2.B

1,35
2,67

16 371 h
124 h

40,13 h/žáka
0,31 h/žáka

2.A
3.B

25,91 h/žáka
86,24 h/žáka

Souhrnné zhodnocení chování
Výchovná opatření
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Napomenutí tř. učitele
0
2
1
0
3
Důtka třídního učitele
1
1
8
2
12
Důtka ředitele školy
0
2
1
2
5
2. stupeň z chování
0
0
0
0
0
3. stupeň z chování
0
1
0
0
1
Podmínečné vyloučení
0
0
0
0
0
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Nejčastější kázeňské přestupky:
- pozdní příchody do vyučování
- neomluvená absence
- pozdní omlouvání absence
- nevhodné chování ve výuce

Pochvaly

třídního učitele
ředitele školy

1. ročník 2. ročník
21
9
37
26

Nejčastější pochvaly:
- nulová absence
- dobré studijní výsledky
- prospěch s vyznamenáním
- úspěch v soutěži
- práce pro třídu
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3. ročník
8
28

4. ročník Celkem
0
38
0
91

5.3 Výsledky maturitních zkoušek 2020/2021
Tabulka s výsledky maturitních zkoušek ve společné části MZ za JARNÍ zkušební období –
viz příloha č. 2
Tabulka s výsledky maturitních zkoušek v PROFILOVÉ části MZ – viz příloha č. 3
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5.4 Výsledky testování 1. a 3. ročníků v MSK
Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 2020/2021

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední
vzdělání s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy v rámci
skupiny oborů vzdělání
název skupiny oborů
vzdělání *

úspěšnost

percentil

percentil

Jazyk český

netestováno

netestováno

netestováno

Matematika

netestováno

netestováno

netestováno

Jazyk anglický

netestováno

netestováno

netestováno

Jazyk německý

netestováno

netestováno

netestováno

* V případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce.

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní
zkouškou

Předmět

Výsledky školy v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy v rámci skupiny oborů
vzdělání
název skupiny oborů vzdělání *

úspěšnost

percentil

percentil

Jazyk český

netestováno

netestováno

netestováno

přidaná
hodnota
netestováno

Matematika

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

Jazyk anglický

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

Jazyk německý

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

* V případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce.
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence rizikového chování je realizovaná v souladu s dlouhodobou preventivní strategií školy.
Hlavní cíle prevence jsou výchova ke zdravému životnímu stylu, předcházení a minimalizace
projevu rizikového chování, rozvoj a podpora sociálních kompetencí a kvalitní koordinace
specifické primární prevence.
Školní metodička prevence spolupracuje s řadou poradenských organizací, s lékaři, psychology,
policisty a jinými odborníky. Realizuje také sama besedy s žáky.
Periodicky provádí výzkum na výskyt patologických jevů ve škole a dle něj se pak více zaměřuje
na některé jevy. Školní metodička prevence organizuje vzdělávání pedagogů v oblasti prevence.
Ve školním roce 2020/2021 byla vzhledem k pandemii prevence omezena. Přesto před
lockdownem a po lockdownu stihla metodička prevence zajistit pro žáky řadu akcí. V době
online výuky absolvovala každá třída prevenci online. Byla zaměřena na to, jak zvládat stres a na
kyberšikanu. Žáci byli průběžně kontaktováni s dotazy, zda existuje nějaký problém a byla jim
vždy nabídnuta pomoc a také byly neustále nabízeny kontakty na pomocné organizace.
Vedení školy pracovalo také s pedagogy, v jednom případě byla nabídnuta intervenční pomoc a
následný online workshop. Také pedagogický sbor získával průběžně kontakty na organizace,
které mohou pomoci.
Před uzavřením škol všechny první ročníky absolvovaly akci s psychologem z Renarkonu –
Adaptace na nový kolektiv.
Po návratu z distanční výuky byly realizovány tyto akce:
Interaktivní besedy s psychologem:
- Přechod z distanční výuky na online výuku – všechny třídy
- Prevence kyberšikany – vybrané třídy
Městská policie – workshopy:
- Jak se chovat v krizových situacích – vybrané třídy
- Trestní odpovědnost mládeže – vybrané třídy
V rámci plnění minimálního preventivního programu škola spolupracuje s řadou organizací,
poskytujících preventivní programy napříč všemi ročníky, např.:
- Renarkon
- Poradna pro primární prevenci
- Městská policie
Prevence zahrnuje především aktivity v těchto oblastech – násilí a šikanování, záškoláctví,
kriminalitu, delikvence, vandalismus, ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,
xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, užívání návykových látek včetně alkoholu a
kouření, anabolik, medikamentů a dalších látek, virtuálních drog a patologického hráčství,
diváckého násilí, komerčního sexuálního zneužívání dětí, syndromu týraných a zneužívaných
dětí, sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.
V rámci výchovného poradenství spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Pro
4. ročníky pořádáme návštěvy vysokých škol ve dnech otevřených dveří.
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Program výchovného poradenství za školní rok 2020/2021:
• Zjištění zdravotních obtíží žáků a specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,…)
• Informace vyučujících o zdravotních potížích žáků
• Aktivity pro rodiče – třídní schůzky, individuální pohovory, konzultace
• Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
• Pomoc při výběru vysokých škol maturujícím žákům
• Spolupráce se školním metodikem prevence
• Účast na přednáškách a seminářích pro výchovné poradkyně
• Přednášky pro pedagogy
• Konzultace s žáky o jejich studijních a osobních problémech
• Anonymní odpovědi ze Schránky důvěry budou vyvěšeny na nástěnce
• Spolupráce se Studentským parlamentem vytvořeným z řad žáků
• Nábor žáků odbornými firmami.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Organizátor

Počet zúčastněných

KÚ MSK
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
ALEF NULA
Univerzita Karlova
Centrum dalšího vzdělávání, Ostrava
Kampaň Nevypusť duši
DNS
Celkem

Tabulka Profesní rozvoj zaměstnanců – viz příloha č. 4
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16
2
4
3
4
2
6
37

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Předmětové komise
Aktivity žáků byly v rámci školního roku 2020/2021 ovlivněny epidemiologickou situací
související s pandemií Covid-19
1.) Všeobecné předměty – Český jazyk a literatura, Dějepis, Základy společenských věd
a Ekonomika
• Příprava činnosti a aktivity Školního klubu JA:
- otevření bufetu, sbírky
• Sbírkové dny Světlušky, projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu pro osoby s těžkým
zrakovým postižením, proběhly na naší škole 9. 9. 2020. Sbírku prováděli žáci 3.C.
Podařilo se jim vybrat 11 340 Kč.
• Dne 30. 9. 2020 proběhla na naší škole veřejná sbírka Český den proti rakovině. Sbírky se
zúčastnili vybraní žáci 3.C, kterým se podařilo za prodej kytiček získat 12 258,- Kč.
• Ve dnech od 27. 9. - 10. 10. 2020 - ERASMUS+, žáci z Krakowa
• Organizace distanční formy výuky v době uzavření škol z důvodu pandemie Covid-19.
• Olympiáda v českém jazyce, 30. 11. 2020, školní kolo – distanční forma, II. kategorie,
16 zúčastněných žáků, zveřejnění výsledků, odeslání přihlášky do okresního kola
(26. 1. 2021), postupujícími žáky jsou 3 žáci z 2.C
• Dne 24. 9. 2020 - setkání vystavovatelů na akci „Tvoje škola je hned za rohem“, kterou
pořádal Městský obvod Poruba ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava
• Přípravný kurz z českého jazyka a literatury pro žáky ZŠ k přijímacím zkouškám na SŠ,
10 lekcí po dvě hodiny
• Dne 26. 1. 2021 – proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, naši žáci obsadili
14. – 15. místo.
• Ústní forma zkoušky ČJL profilové části MZ: podoba stávajících pracovních listů zůstává,
zpracovány podklady pro průběh, obsah a hodnocení zkoušky.
• Řešení školního neúspěchu – doučování, konzultace, individuální přístup.
• Dne 19. 5. 2021 proběhly volby do školské rady. Dne 31. 5. 2021 školská rada na svém
1. jednání zvolila předsedu a místopředsedu školské rady.
2.) Všeobecné předměty – Anglický jazyk a Konverzace v anglickém jazyce
• Organizace distanční formy výuky v době uzavření škol z důvodu pandemie Covid-19 –
tvorba kvízů v aplikaci Forms
• Pokračování v projektu na využití ICT zařízení ve výuce anglického jazyka – třída 3.C
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• Dne 16. 9. 2020 na naší škole proběhla beseda s americkými piloty v rámci Dnů NATO.
Piloti pocházející z Nebrasky nám popsali své tankovací letouny KC 135 a seznámili nás
s technikou tankování letadel za letu. Žáci zvídavými dotazy prokázali znalost a zájem
o leteckou techniku. Ve velmi přátelské atmosféře piloti také projevili zájem o život
našich žáků. Toto setkání nás všechny obohatilo o mnoho nových poznatku a přispělo
k rozvíjení anglického jazyka.
• Dne 23. 2. 2021 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v anglickém olympiáda.
Z důvodu panující pandemie se soutěž konala online přes aplikaci Microsoft Teams.
Soutěže se zúčastnilo 28 žáků 1. – 3. ročníků, kteří řešili gramatické úkoly. Sedm
nejlepších žáků postoupilo do ústní části, která se konala dne 5. 3. 2021, také formou
online. Vítězem školního kola anglické olympiády se stal žák 3. B. Na druhém místě se
umístila žákyně 3. C a třetí místo obsadil žák 2. C.
• Dne 29. 3. 2021 se konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Naši školu
reprezentoval vítěz školního kola žák ze třídy 3. B. v kategorii III.C - pro střední odborné
školy. Žák se umístil na 3. místě.
3.) Všeobecné předměty – Matematika, Matematický seminář, Fyzika, Chemie a ekologie,
Tělesná výchova
• Celoroční Matematicko – logická soutěž pro žáky naší školy
• Organizace distanční formy výuky v době uzavření škol z důvodu pandemie Covid-19.
• Doučování žáků z matematiky ohrožených školním neúspěchem v rámci projektu
„Zvýšení naší kvality III.“
• Přípravný kurz z matematiky pro žáky ZŠ k přijímacím zkouškám na SŠ, 10 lekcí po dvě
hodiny
• I v tomto školním roce se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže
s názvem Matematický klokan. Soutěž se konala formou online dne 19. 3. 2021 a
zúčastnilo se jí celkem 30 žáků, z toho 17 žáků v kategorii Junior a 13 žáků
v kategorii Student. V kategorii Junior zvítězil žák 1.C a v kategorii Student zvítězil žák
3.C.
4.) Odborné předměty – Aplikační software, Informační technologie, Operační systémy,
Programování www, Programování, Hardware
• Organizace distanční formy výuky v době uzavření škol z důvodu pandemie Covid-19.
• Ve dnech 15. 1. 2021, 21. 1. 2021, 27. 1. 2021, 2. 2. 2021, 26. 2. 2021, 14. 4. 2021,
20. 4. 2021, 26. 4. 2021, 7. 5. 2021 a 11. 5. 2021 proběhlo on-line školení na práci
s roboty, které jsme pořídili v rámci projektu INTERREG. Tohoto školení se účastnili 2
žáci třídy 2.A a 3 žáci třídy 3.C.
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• Dne 22. 4. 2021 se konalo krajské kolo Soutěže v programování – distanční formou.
V kategorii Programování – mládež se naši žáci umístili na 4., 19. a 20. místě.
V kategorii Programování mikrořadičů se naši žáci umístili na 7.- 8. místě.
• Žáci 3. ročníku se v rámci projektu „Zvýšení naší kvality III“ a aktivity „Zapojení
odborníka z praxe do výuky na SŠ“ účastnili předmětu Praxe se zaměřením na práci s
počítačovými sítěmi. Skupiny po 10 - 14 žácích absolvovaly vždy čtyři tříhodinové
workshopy se zaměřením na počítačové sítě (CISCO). Výuku vedl odborník ze
společnosti OKIN BPS, který tak mohl žáky seznamovat přímo s praktickými postupy a
službami, které společnost pro své klienty zabezpečuje. Vzhledem k pandemii Covid-19
se odborné stáže vedly od dubna do června, žáci se účastnili těchto stáží přímo ve škole,
kde za nimi odborník docházel.
• Dne 19. 6. 2021 proběhlo ústřední kolo soutěže v Programování – distanční formou. Za
naši školu se soutěže zúčastnil žák 2.A.
• V rámci projektu „Zvýšení naší kvality III“ se ve dnech 21.6. – 25.6.2021 zúčastnili 4
učitelé naší školy stáže v rámci aktivity „Stáže pedagogů u zaměstnavatelů“ ve
společnosti TietoEvry Ostrava.
5.) Odborné předměty – Datové sítě, Počítačové sítě, Praxe, Přenos dat, Programovací
jazyky, Optické komunikace, Komunikační technika, Grafická komunikace,
Elektronika, Elektrotechnická měření, IP telefonie, Základy elektrotechniky
• Dne 3. 9. 2020 se žáci 4.A, 4.B zúčastnili odborně – popularizačního setkání na VŠB-TU
Ostrava. V budově Fakulty elektrotechniky a informatiky byl pro žáky připraven
zajímavý program. Součástí setkání byla přednáška na téma 5G sítě, odhalení unikátní
sochy z vyřazených mobilů a elektrosoučástek a komentované ukázky na 4 stanovištích:
Recyklace elektromateriálů, Moderní aplikace EŘS, Theremin - bezkontaktní hudební
nástroj, Fotofon - světelný telefon
• Od 29. 9. – 9. 10. 2020 výuka 10-ti žáků z Krakova v rámci projektu Erasmus+, konané
na naší škole.
• Organizace distanční formy výuky v době uzavření škol z důvodu pandemie Covid-19.
• V listopadu proběhlo online formou krajské kolo soutěže v Kybernetické bezpečnosti. Za
naši školu se zúčastnilo 97 žáků. 2 žáci postoupili do celostátní kola.
• V prosinci proběhlo formou online celostátní 2. kolo soutěže v Kybernetické bezpečnosti.
Žák 2.A se z celkového počtu 455 soutěžících umístil na 12. místě, čímž postoupil do
národního finále.
• Dne 20. 5. 2021 se konalo online formou národní finále 5. ročníku soutěže v Kybernetické
bezpečnosti, které se zúčastnil žák ze 2.A.
• V rámci projektu „Zvýšení naší kvality III“ se ve dnech 21.6. – 25.6.2021 zúčastnil učitel
naší školy stáže v rámci aktivity „Stáže pedagogů u zaměstnavatelů“ ve společnosti
VISITECH a.s. Brno.
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• V rámci projektu „Zvýšení naší kvality III“ se ve dnech 28.6. – 2.7.2021 zúčastnili 2
učitelé naší školy stáže v rámci aktivity „Stáže pedagogů u zaměstnavatelů“ ve
společnosti TRIPON DIGITAL s.r.o.
• V rámci projektu „Zvýšení naší kvality III“ se ve dnech 30.6., 2.7. – 7.7.2021 zúčastnil
učitel naší školy stáže v rámci aktivity „Stáže pedagogů u zaměstnavatelů“ ve společnosti
INEQ Office s.r.o.
• V rámci projektu „Zvýšení naší kvality III“ se ve dnech 28.6. – 2.7.2021 zúčastnili 3
učitelé naší školy stáže v rámci aktivity „Stáže pedagogů u zaměstnavatelů“ ve
společnosti Vegacom a.s.
• Všechny 3. ročníky – praxe u společnosti OKIN v rámci projektu „Zvýšení naší kvality
II“ a aktivity „Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ“. Vždy jedna skupina v rámci
předmětu PRAXE/datové sítě. Účast každé skupiny obnáší 4 cykly.

27

8.2 Aktivity ředitele školy
Organizace a přijetí žáků partnerských škol ze zahraničí v rámci projektu Erasmus+:
- žáci z Krakowa
27. 9. – 10. 10. 2020
Účast na seminářích, školeních a soutěžích, aktivity
• Účast na semináři pro příjemce grantu – projektu mobility osob odborném vzdělávání a
přípravě, Výzva 2020, září 2020, Olomouc
• Účast na prezentační akci Tvoje škola je hned za rohem, září 2020, Ostrava-Poruba
• Účast na semináři Úvod do řízení kybernetické bezpečnosti, říjen 2020, Ostrava-Poruba
• Účast na semináři Bezpečnostní politika ICT pro příspěvkové organizace MSK, říjen
2020, Ostrava
• Účast na semináři Kybernetický prostor, listopad 2020, Ostrava-Poruba
• Účast na semináři Vybrané aspekty kybernetické bezpečnosti, listopad 2020, OstravaPoruba
• Účast na Setkání ICT koordinátorů, listopad 2020, Ostrava
• Účast na webináři Office 365 pro správce úvod – administrace, únor 2021
• Účast na webináři Specifika ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v roce 2021, únor
2021
• Účast na webináři Office 365 pro správce pokročilý - administrace Microsoft Teams, únor
2021
• Účast na webináři Bezpečnost na internetu, únor 2021
• Účast na webináři Výuka na dálku s Microsoft Teams a Office, únor 2021
• Účast na webináři Office 365 pro správce expert - administrace Exchange a PowerShell,
únor 2021
• Účast na webináři Dálková správa zařízení přes Intune úvod - Microsoft Intune – úvod,
březen 2021
• Účast na webináři Dálková správa zařízení přes Intune pokročilý - Microsoft Intune –
pokročilá správa, březen 2021
• Účast na online Setkání se zástupci škol - téma Kybernetická bezpečnost, březen 2021
• Účast na webináři Distanční výuka ve středních školách se zaměřením na žáky se SVP,
březen 2021
• Účast na webináři Změny u maturitních a přijímacích zkoušek, březen 2021
• Účast na webináři Podpůrná opatření v praxi SŠ, duben 2021
• Účast na webináři Monitorovací setkání příjemců grantů program Erasmus+ Projekty
z výzev 2018, 2019, 2020, květen 2021
• Účast na poradě Asociace středních průmyslových škol, červen 2021, Ostrava
• Účast na Setkání věnované přípravě realizaci projektu OKAP II v MSK, červen 2021,
Ostrava
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• Účast na schůzce organizátorů a partnerů akce Živá knihovna studijních možností, červen
2021, Ostrava
• Účast na slavnostním ocenění pedagogických pracovníků škol působících na území
Moravskoslezského kraje u příležitosti Dne učitelů v roce 2021, červen 2021, Ostrava

8.3 Další aktivity školy
Aktivity žáků byly v rámci školního roku 2020/2021 ovlivněny epidemiologickou situací
související s pandemií Covid-19.
•

Ve školním roce 2020/2021 měli žáci naší školy možnost navštěvovat tyto kroužky:
ARDUINO – základy práce s MCU
- žáci se v kroužku seznámí s platformou mikropočítačů postavených na Arduinu, a to jak po
hardwarové stránce, tak i softwarově. Naučí se základní kroky programování pomocí
Arduino IDE.
3D tisk
- žáci se v kroužku seznámí s principem a funkcí 3D tiskáren, postupem při softwarovém
návrhu 3D modelů a jejich přípravy k tisku.
Programování Android aplikací
- žáci se na kroužku seznámí s prostředím a způsobem programování pro Android.
Oracle academy, Java Foundation
- žáci si oživí základy programování v Javě. V rámci několika lekcí si zopakuje základní
principy programování.
Oracle academy, Java Programming
- žák navážena dovednosti z kurzu Java Foundation a doplní své znalosti o další aspekty
objektového programování.
Netacad, IT Essentials
- kurz je součástí Netacad jako úvodní kurz před síťovými kurzy CCNA.

•

Žáci již 14. rokem vydávají školní časopis TELEPIS. Časopis je informačně-zábavným
zpravodajem pro žáky.

•

Žákovi třídy 2.A byl udělen „Pamětní list“ při příležitosti setkání starosty městského obvodu
Poruba s úspěšnými žáky a studenty porubských základních a středních škol ve školním roce
2020/2021 za vzornou reprezentaci městského obvodu Poruba. Setkání se uskutečnilo ve
společenském sále Centra volného času v Ostravě-Porubě.

•

Na domově mládeže v letošním školním roce fungovaly sportovní kroužky – šachový,
střelecký a estetický kroužek. 1x měsíčně je organizován sportovní turnaj pro všechny žáky
školy (basketbal, volejbal, floorball, stolní tenis – výsledky jsou oznamovány na školní
nástěnce).
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8.4 Další činnost školy
Informovanost veřejnosti o studiu a o přijímacím řízení na naší škole probíhala formou:
• prezentace na webových stránkách školy
•

propagačních materiálů a pozvánek na Den otevřených dveří, zaslaných na ZŠ
Moravskoslezského kraje

•

spolupráce s Informačním poradenským střediskem při ÚP v Ostravě

•

inzerce v denním tisku, publikaci SET a na webových stránkách ÚIV

•

účastí na prezentačních akcích:
o Přehlídka "Tvoje škola je hned za rohem" – VŠB-TU Ostrava

• pořádáním Dnů otevřených dveří formou online
22.11.2020
14.00 - 18.00 hod. (pátek)
23.11.2020
9.00 - 12.00 hod. (sobota)
11.12.2020
14.00 - 18.00 hod. (pátek)
15.01.2021
14.00 - 18.00 hod. (pátek)
16.01.2021
9.00 - 12.00 hod. (sobota)
•

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje
26.01.2021
10:00 - 18:00 hod.
04.02.2021
10:00 - 18:00 hod.

V rámci online Dnů otevřených dveří byly zájemcům, převážně z řad žáků 9. tříd základních
škol, ale i z víceletých gymnázií, a jejich zákonným zástupcům poskytnuty podrobné informace o
jednotlivých studijních oborech, byli seznámeni s podmínkami a perspektivami studia na zdejší
škole, s možnostmi dalšího studia na VŠ a jejich uplatněním na trhu práce. Dále byli informováni
o požadavcích, náročnosti a průběhu přijímacího řízení.
Z důvodu trvání nouzového stavu nebylo možno prezenčně realizovat dny otevřených dveří, které
byly naplánovány na listopad, prosinec 2020 a leden 2021. Na základě těchto okolností nechala
naše škola ve spolupráci s městským obvodem Poruba vytvořit promo video, které obsahuje
informace o nabízených studijních oborech, vybavení laboratoří pro výuku odborných předmětů,
uplatnění absolventů a nabízených volnočasových aktivit pro žáky školy.
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9. Údaje o provedených kontrolách na SŠ teleinformatiky
Dne 26. 4. 2021 byla provedena kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje, č. j. KHSMS 43892/2021/OV/HDM
Předmět kontroly: Střední škola, Domov mládeže, Školní jídelna Střední školy teleinformatiky,
Ostrava, příspěvková organizace, kontrola nad plněním povinností stanovených v zákoně č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákoně č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění
COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, plnění povinností stanovených
v Mimořádných opatřeních.
Výsledek kontroly:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
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10. Základní údaje o hospodaření školy
Hospodářský výsledek za rok 2020 vykazujeme z hlavní činnosti zisk ve výši 70 809,23 Kč a z
doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši 153 228,24 Kč. Celkový zisk za hlavní a
doplňkovou činnost za rok 2020 byl ve výši 224 037,47 Kč.
Zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl dosažen maximalizací výnosů a přijatými
úspornými opatřeními tak, aby veškeré finanční prostředky byly v roce 2020 vynaloženy úsporně,
efektivně a účelně.
Dosažený výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 224 037,47 Kč bude navržen jako příděl
do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření s požadavkem o posílení fondu
investičního ve výši 224 000 Kč.
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
11.1 Projekty
Projekt Erasmus+
Naše škola je zapojena do programu Erasmus+. Projekt je zaměřen na realizaci výměnných stáží
žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Cílem projektového záměru je poznávání,
získávání a vyměňování nových technických zkušeností a dovedností mezi žáky a pedagogickými
pracovníky naší školy a žáky a pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje
na oblasti informačních technologií, počítačové grafiky, elektroniky, telekomunikační techniky,
robotiky a počítačových sítí. Projekt řeší potřeby absolventa - naučit samostatně vyhledávat
řešení zadaného problému, flexibilitu, schopnost úvahy a rozhodování, práce v týmu a
komunikační dovednosti v cizím jazyce. Délka jednoho výměnného pobytu je stanovena
na 14 dnů.
V rámci projektu je uplatňován evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
(ECVET). V rámci každé mobility jsou uplatňovány jedna až dvě jednotky výsledků učení, kde je
přesně specifikován rozsah požadovaných znalostí a současně způsob ověření dosažených
znalostí.
V rámci projektu naši žáci jezdí na stáže do partnerských škol v zahraničí. Stáže žáků probíhají
ve dvou polských školách (Zespól Szkól Lacznósci v Krakowě a Zespol szkol nr 37 ve Varšavě)
a ve dvou slovenských školách (Stredná odborná škola informačných technologií v Bánské
Bystrici a Stredná odborná škola informačných technologií v Bratislavě).
V únoru 2020 jsme podali novou přihlášku do projektu pod názvem „Erasmus+ záruka získání
odborných znalostí“, který nám byl schválen. Program jednotlivých stáží je neustále inovován.
Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA102-077440
Název projektu: Erasmus+ záruka získání odborných znalostí
Období projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022
Popis projektu:
Projekt „Erasmus+ záruka získání odborných znalostí“ je zaměřen na odborné vzdělávání
spojené s poznáváním nových technologií. V našem projektovém návrhu žáci vyjíždějí ke
čtyřem zahraničním partnerům. Hlavním cílem projektu je mezinárodní propojení aktivit
středoškoláků v oblasti informačních technologií, programování, telekomunikací, a robotiky.
Projekt je důležitý pro užší sepětí školy s potřebami našeho regionu v oblasti zavádění nových
informačních a komunikačních technologií a pro trénink mladých lidí k rozvoji a posílení
osobnosti, k obohacení profesionality a ke zlepšení integrace na trhu práce v regionu, celé ČR a v
zemích EU. Klademe důraz na týmovou práci, projektové vyučování, problémovou výuku a na
prostor pro seberozvíjení. Jednotlivých čtrnáctidenních mobilit se zúčastní 4 různé skupiny
žáků, celkem vycestuje 24 žáků. Každá partnerská škola zrealizuje jiný odborný program, který
obsahuje odborné oblasti a technologie, které se v naší škole nevyučují. V rámci projektu budou
uplatněny pravidla ECVET pro stanovení a zároveň zhodnocení úrovně dosažených odborných
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znalostí a dovedností. Součástí jednotlivých mobilit bude také volnočasový program, který bude
zahrnovat prohlídku města, ve které se mobilita uskutečňuje, návštěvu význačných kulturních
památek daného regionu a sportovní aktivity.
Z důvodu pandemie COVID-19 bohužel nebyly ve školním roce 2020/2021 stáže realizovány.
Projekt nám byl prodloužen do 31. 8. 2022.

Registrační číslo projektu: 2019-1-SK01-KA229-060636_2
Název projektu: Učme a spoznávajme sa navzájom
Období projektu: 01.09.2019 – 31.08.2022
Popis projektu:
Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol
v zahraničí. Cílem projektového záměru je poznávání, získávání a vyměňování nových
technických zkušeností a dovedností mezi žáky a pedagogickými pracovníky naší školy a žáky a
pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje na oblasti informačních
technologií, telekomunikační techniky a robotiky. Projekt řeší potřeby absolventa – naučit
samostatně vyhledávat řešení zadaného problému, flexibilitu, práci v týmu a komunikační
dovednosti v cizím jazyce.
Celkově se výměnných stáží zúčastní 15 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je
stanovena na 5 dnů.
Časový harmonogram stáží:
• stáž v Kysuckém Novém Městě

04.11.2019 – 08.11.2019

V týdnu od 4. 11. do 8. 11. 2019 měli možnost vybraní žáci naší školy navštívit Střední školu v
Kysuckém Novém Městě na Slovensku. V rámci projektu Erasmus+ se sešli studenti tří zemí, a
to Turecka, Slovenska a České republiky.
V den příjezdu žáci prezentovali školu, ve které studují a také zemi, kde žijí. Společně se učili
programovat roboty v programu Lego Mindstorms. Další den žáci v Kysucích navštívili firmu
Schaeffler, která se zaměřuje na výrobu brzd do automobilových vozidel. Dozvěděli se mnoho o
výrobě brzdových segmentů a jejich fungování. Odpoledne se hrál mezinárodní turnaj ve
florbale. V něm se utkaly čtyři země – Česká republika, Turecko, Slovensko a Belgie. Třetí den
byl
naplánován
celodenní
výlet.
Navštívili
Oravský
hrad
a
Tatralandii.
Čtvrtý den žáci soutěžili o nejrychlejší roboty. Rychlost, za jakou zdolá trasu bez překážky a
s překážkou, byla hlavním kritériem. Odpoledne jeli žáci do Žiliny, kde poznávali zdejší kulturu.
• stáž v Ostravě

02.12.2019 – 06.12.2019
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V týdnu od 2. 12. do 6. 12. 2019 proběhlo na naší škole setkání žáků a vedení partnerských škol z
Kysuckého Nového Města a Ankary. Po úvodním představení jednotlivých škol následovala
prohlídka centra města a návštěva vánočních trhů. Součástí projektu byla výuka v oblasti
optických komunikací a exkurze do firmy Cetin a.s. V odpoledních hodinách proběhla návštěva
Dolní oblasti Vítkovic a prohlídka Hornického muzea v Petřkovicích.
• stáž v Ankaře

31.03.2020 – 03.04.2020

Z důvodu pandemie COVID-19 byla stáž odložena na příští školní rok.

Projekt Junior Achievement
Tento projekt se zabývá aplikovanou ekonomií – projekt je financován v rámci Baťova projektu.
Součástí projektu je provozování školního bufetu, nadační akce, účast na besedách, exkurzích a
soutěžích pořádaných společností Junior Czech. Naše škola využívá tyto programy:
JA Firma
Enterprise Without Borders (Podnikání bez hranic)
GBE - Etika v podnikání
Entrepreneurial Skills Pass, možnost závěrečné on-line zkoušky s mezinárodní platností.
Ekonomickém simulačním cvičení JA TITAN, ukazuje žákům problematiku rozhodování ve
firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy.
Teorie Aplikované ekonomie
E-learningový program Poznej svoje peníze (projekt vytváří podmínky pro získání základní
orientace mladých lidí ve světe financí. Důraz je kladen na rozvoj osobních dovedností
potřebných pro zodpovědné a úspěšné jednání v dospělosti).
Think Big School je program určený pro žáky třetích ročníků středních škol. Jde o příležitost
získat praktické zkušenosti z oblasti projektového řízení, týmové spolupráce a digitálních
technologií. Hlavním cílem je podpořit jejich podnikavého ducha, orientaci ve světě nových
digitálních technologií a důvěru v nápady žáků.

Projekt EkoEnergie 2020 – Chytrý region
Vzhledem k pandemii nemoci COVID-19 jsme byli nuceni projekt přeložit na další školní rok.
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CISCO Networking Academy Program
V rámci naší školní akademie poskytujeme vzdělání v oboru počítačových sítí, kde klademe
důraz na praktické dovednosti s obsluhou a konfigurací aktivních síťových prvků. Tento program
je součástí povinné teoretické a praktické výuky v oboru Informační technologie a Informační a
komunikační technologie.
Kurzy Cisco CCNA Routing and Switching poskytují komplexní přehled v oblasti síťových
technologií – od základů až po pokročilé aplikace a služby. Jsou založeny na přístupu shora dolů
k síťovým technologiím, který je velmi populární na mnoha středních, vyšších odborných a
vysokých školách. Tento vzdělávací program klade důraz na teoretické pojmy a praktické
aplikace a poskytuje žákům příležitost získat praktické zkušenosti s návrhem, instalací, správou a
údržbou sítí.
Program Cisco CCNA Routing and Switching se skládá ze čtyř kurzů:
CCNA1 – Introduction to Networks
CCNA2 – Routing and Switching Essentials
CCNA3 – Scaling Networks
CCNA4 – Connecting Networks
CCNA Routing and Switching integruje příslušné technické koncepty a poskytuje žákům
znalosti potřebné pro úspěšné působení ve studijních programech zaměřených na počítačové sítě.
Kurzy Cisco CCNA Routing and Switching také poskytují úvod do pokročilých technologií,
jako jsou přenos hlasu a videa, bezdrátové sítě a síťová bezpečnost.
Vybavení laboratoře:
3x rack osazený následujícími aktivními prvky:
•
•
•

3x router Cisco 2811
12x router Cisco 2801
12x switch Cisco Catalyst 2960

Ve výuce dále používáme:
•
•
•
•
•
•
•
•

notebooky, interaktivní tabuli a barevnou laserovou tiskárnu
15x přístupový bod 802.11n
2x Cisco SF 100D-16
2x přístupový bod 802.11g
15x VoIP gateway Linksys PAP2T
15x VoIP telefon Linksys SPA 921
2x Fluke CableIQ Qualification Tester + LinkRunner
nářadí pro tvorbu strukturované kabeláže
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Projekt Jeden svět na školách
Zapojujeme do vzdělávacích programů projektu „Vzdělávání o lidských právech s použitím
dokumentárního filmu“ realizovaného společností Člověk v tísni při ČT. Navazujícím projektem
je projekt „Jeden svět na školách“.
Projekt Jeden svět na školách nabízí systematickou metodu vzdělávání v oblasti lidských práv,
vede žáky k aktivnímu vystupování v rámci občanské společnosti a k formování tolerantních
postojů. Základní myšlenkou projektu je využití potenciálu dokumentárních filmů k oslovení
mladých lidí.
V rámci projektu je vytvářen soubor výukových materiálů obsahující dokumentární filmy.
Vedle souboru didaktických materiálů si také škola objednala nosiče ze souboru dokumentárních
filmů o novodobých československých dějinách.

Projekt Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Program DofE je součástí celosvětové prestižní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. DofE je
vzdělávací program, který mladým lidem od 14 do dovršení 25 let umožňuje rozvíjet své
dovednosti a aktivně využívat volný čas. V programu DofE si mladí lidé stanovují individuální
cíle a výzvy v několika aktivitách a na cestě k jejich splnění posilují svou zodpovědnost a
vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti, užitečné pro další
studijní i pracovní život. Navíc se zapojením do programu stávají součástí mezinárodní komunity
a v případě potřeby mohou získat finanční podporu pro své aktivity.
Po úspěšném zvládnutí zvolené úrovně programu DofE žáky čeká Bronzová, Stříbrná či Zlatá
cena vévody z Edinburghu v podobě certifikátu s mezinárodní platností a odznaku. Ceny
předávají vždy významné osobnosti z Česka i zahraničí.
Dne 14. 12. 2020 proběhlo ocenění našeho žáka ze 4.C, který se zúčastnil programu Mezinárodní
ceny vévody z Edinburghu. Během roku pravidelně plnil několik aktivit, jednou z nich bylo
doučování sociálně slabých žáků ze základních škol v Centru sociálních služeb. Díky své snaze a
vytrvalosti získal stříbrný odznak a také mezinárodně uznávaný certifikát.

Projekt eTwinning
Ve školní roce 2020/2021 skupinka třinácti žáků třídy 2.B pokračovala v rámci výuky anglického
jazyka v mezinárodním projektu komunity evropských škol eTwinning. Našimi projektovými
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protějšky se staly střední školy z Itálie, Portugalska a Turecka a společně zvolené téma projektu
jsme zvolili „Let´s explore our European countries“ (Prozkoumejme naše evropské země).
Cílem projektu je sdílení znalostí o historii a současnosti jednotlivých zemí. Žáci si předávají v
anglickém jazyce informace týkající se zeměpisu, dějin, známých osobností, politiky, kultury,
ekonomie a diskutují společně rozličná témata týkající se konkrétních zemí. Získávají a předávají
si řadu informací o daných státech, ale také o životním stylu příznačném pro dané oblasti.
Primárním cílem je komunikace v anglickém jazyce, ať už v písemné podobě, tak i mluvené
(komunikace přes Skype). Žáci shromažďují data ohledně svého domovského státu a informace
sdílí se svými projektovými protějšky.
Každý tým připravuje informace, zprávy, prezentace, videa, články o své zemi a vhodným
způsobem je prezentuje a předává v rámci projektu ostatním týmům. Důležitou součástí je
získávání
zpětné
vazby,
např.
formou
kvízů,
dotazníků,
rozhovorů
apod.
Týmy by se měly zapojovat rovnoměrně a přispívat svými příspěvky pravidelně, taktéž by měly
pružně reagovat na příspěvky dalších týmů a poskytovat jim zpětnou vazbu.
Ideálním výsledkem by mohl být ucelený materiál mapující život v různých částech Evropy
očima mladých lidí.

Od září 2019 realizuje naše škola projekt OP VVV pod názvem „Zvýšení naší kvality III.“
s reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014173.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na kombinaci následujících témat:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora
extrakurikulárních/rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT.
Konkrétně se jedná o níže uvedené aktivity:
o Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
o Školní kariérový poradce
o Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
o CLIC ve výuce na SŠ
o Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
o Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
o Využití ICT ve vzdělávání pro žáky SŠ i pro Domov mládeže
o Doučování žáků SŠ i Domova mládeže, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem
o Klub pro žáky Domova mládeže zaměřený na zábavnou logiku a deskové hry
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Interreg V-A SK-CZ
Název projektu: Robotika… a robot ti tyká…
Kód projektu v ITMS: 304011U542
Období projektu: 09/2020 – 06/2021
Celková výše uznatelných výdajů: € 192.263,07
z toho příspěvek EU: € 163.423,59, příspěvek státních rozpočtů ČR a SR: € 16.022,22,
vlastní zdroje € 12.817,26.
Popis projektu:
Cílem představeného projektu je v kontextu potřeb trhu práce přizpůsobit vzdělávací proces na
obou stranách oprávněného území tak, aby se dosáhlo zvýšené relevantnosti obsahu vzdělávání
pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce v přeshraničním regionu.
Důraz se bude klást na posílení klíčových kompetencí, zručnosti a znalostí žáků a pedagogů při
vzdělávacím procesu se zřetelem na neustále se měnící podmínky na trhu práce. Aktivity jsou v
souladu s regionálními strategiemi a koncepcemi platnými pro přeshraniční území. Naplánované
aktivity se přetaví do správného investování do vzdělávání, zručnosti a celoživotního vzdělávání,
což jsou hlavní principy udržitelného rozvoje. To má vliv i na ekonomicko-sociální rozvoj
přeshraničního regionu.
Projekt generuje potenciál pro jeho budoucí udržitelnost. Jakákoliv investice do oblasti
vzdělávání, vzdělávacího procesu s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, zručnosti a znalosti
žáků a pedagogů zvyšuje atraktivitu přeshraničního vzdělávání u zahraničních partnerů projektu.
Další významnou úlohou předkládaného přeshraničního projektu je podpora a motivace žáků
netradičními formami a inovativním přístupem k hlubšímu vztahu k informatice jako
variabilnímu a praktickému předmětu s výrazným uplatněním v ostatních předmětech a
praktických věcech. Snahou projektu je také prostřednictvím humanoidních platforem robotů
podnítit a rozvíjet u žáků projektový přístup v myšlení.
Cílové skupiny:
Žáci a pedagogičtí zaměstnanci Gymnázia Antona Bernoláka, Námestovo, Wichterlova
gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Střední školy teleinformatiky, Ostrava,
příspěvková organizace, Gymnázia Michala Miloslava Hodžu a Gymnázia Viliama Paulínyho –
Tótha
Měřitelné ukazatele projektu:
• P 0436 Počet účastníků přeshraničních programů společného vzdělávání a odborné
přípravy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, možnosti vzdělávání a vyššího
odborného vzdělávání: 40
• P0615 Podpořená přátelství v oblasti vzdělávání (včetně celoživotního vzdělávání): 1
• P0626 Společné nástroje na podporu odborného vzdělávání v přeshraničním regionu: 1
• P0680 Vytvořené společné prvky systému vzdělávání aplikované v přeshraničním
regionu: 1
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12.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše

škola pořádá)
Ano/Ne*

Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní
kvalifikace)

Ano/Ne*

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Ano/Ne*

Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

Ano/Ne*

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání)

Ano/Ne*

Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)

Ano/Ne*

Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)

Ano/Ne*

Vzdělávání seniorů

Ano/Ne*

Občanské vzdělávání

Ano/Ne*

Čeština pro cizince

Ano/Ne*

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ano/Ne*

Jiné – vypište:…………………………….

*Nehodící se škrtněte
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Nově zahájené projekty:
Název
projektu

Robotika
… a robot
ti tyká…

Operační
program/
Registrační
Zdroj
číslo
financování projektu

Role školy/ŠZ
Rozpočet
v projektu projektu
příjemce/partner (v případě
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

partnerství také
částka, která
připadá na
školu)

Interreg V-A
SK-CZ

partner

192.263,07
EUR
(31.841,63
EUR)

304011U542

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

01.09.2020
–
30.06.2021

Obsah/Cíle projektu
Cílem představeného projektu je v kontextu potřeb trhu práce přizpůsobit vzdělávací proces na obou stranách oprávněného
území tak, aby se dosáhlo zvýšené relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na
trhu práce v přeshraničním regionu. Důraz se bude klást na posílení klíčových kompetencí, zručnosti a znalostí žáků a
pedagogů při vzdělávacím procesu se zřetelem na neustále se měnící podmínky na trhu práce.Aktivity jsou v souladu s
regionálními strategiemi a koncepcemi platnými pro přeshraniční území. Naplánované aktivity se přetaví do správného
investování do vzdělávání, zručnosti a celoživotního vzdělávání, což jsou hlavní principy udržitelného rozvoje. To má vliv i
na ekonomicko-sociální rozvoj přeshraničního regionu.
Erasmus+
záruka
získání
odbornýc
h znalostí

Evropský
sociální fond

2020-1-CZ01KA102-077440

příjemce

45.304 EUR

01.09.2020
–
31.08.2022

Obsah/Cíle projektu
Projekt „Erasmus+ záruka získání odborných znalostí“ je zaměřen na odborné vzdělávání spojené s poznáváním nových
technologií. V našem projektovém návrhu žáci vyjíždějí ke čtyřem zahraničním partnerům. Hlavním cílem projektu je
mezinárodní propojení aktivit středoškoláků v oblasti informačních technologií, programování, telekomunikací, a robotiky.
Projekt je důležitý pro užší sepětí školy s potřebami našeho regionu v oblasti zavádění nových informačních a komunikačních
technologií a pro trénink mladých lidí k rozvoji a posílení osobnosti, k obohacení profesionality a ke zlepšení integrace na
trhu práce v regionu, celé ČR a v zemích EU. Klademe důraz na týmovou práci, projektové vyučování, problémovou výuku a
na prostor pro seberozvíjení. Jednotlivých čtrnáctidenních mobilit se zúčastní 4 různé skupiny žáků, celkem vycestuje 24
žáků. Každá partnerská škola zrealizuje jiný odborný program, který obsahuje odborné oblasti a technologie, které se v naší
škole nevyučují. V rámci projektu budou uplatněny pravidla ECVET pro stanovení a zároveň zhodnocení úrovně dosažených
odborných znalostí a dovedností. Součástí jednotlivých mobilit bude také volnočasový program, který bude zahrnovat
prohlídku města, ve které se mobilita uskutečňuje, návštěvu význačných kulturních památek daného regionu a sportovní
aktivity.
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Projekty již v realizaci:
Název
Operační
projektu program/
Zdroj
financování
Zvýšení
naší
kvality
III.

Evropský
sociální fond

Registrační
číslo
projektu

CZ.02.3.68/0.0/
0.0/18_065/001
4173

Role školy/ŠZ
Rozpočet
v projektu projektu
příjemce/partner (v případě
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

partnerství
také částka,
která připadá
na školu)

příjemce

1.644.794,Kč

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

01.09.2019
–
31.08.2021

Obsah/Cíle projektu
Je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT.
Konkrétně se jedná o níže uvedené aktivity: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, Školní kariérový poradce,
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, CLIC ve výuce na SŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, Stáže
pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ), Využití ICT ve vzdělávání pro žáky SŠ i pro Domov mládeže, Doučování žáků SŠ i
Domova mládeže, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, Klub pro žáky Domova mládeže zaměřený na zábavnou logiku
a deskové hry.
Učme a
spoznávaj
me sa
navzájom

Evropský
sociální fond

2019-1-SK01KA229060636_2

partner

48.636 EUR
(partner
projektu
14 224
EUR)

01.09.2019
–
31.08.2022

Obsah/Cíle projektu
Cílem projektového záměru je poznávání, získávání a vyměňování nových technických zkušeností a dovedností mezi žáky a
pedagogickými pracovníky naší školy a žáky a pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje na oblasti
informačních technologií, telekomunikační techniky a robotiky. Projekt řeší potřeby absolventa – naučit samostatně
vyhledávat řešení zadaného problému, flexibilitu, práci v týmu a komunikační dovednosti v cizím jazyce.
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků
Počet firem

Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu
stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější)
VEGACOM, a.s.
SLEZSKOMORAVSKÉ TELEKOMUNIKACE Opava spol. s r. o.
OKIN BPS, a.s.
CETIN, a.s.
Elektro-Fa.Pavelek, s.r.o.
TRIPON DIGITAL s.r.o.
INEQ Office, s.r.o.
AI Company, s.r.o.
CUBENET, s.r.o.
ČD Telematika, a.s.
K2 Atmitec, s.r.o.

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupracující partner

Profesní organizace

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce

Forma spolupráce

TIETO Czech, s.r.o.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

odborné stáže, exkurze,

OKIN BPS, a.s.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

odborné stáže, exkurze,
semináře

VEGACOM, a.s.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

odborné stáže, exkurze,
semináře

SLEZSKOMORAVSKÉ TELEKOMUNIKACE
OPAVA, s.r.o.: Nabídka pracovních míst, seznámení
s používanými technologiemi
CETIN, a.s.: Nabídka pracovních míst, seznámení
s používanými technologiemi

odborné stáže, exkurze,
semináře

INEQ Office, s.r.o.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

odborné stáže, exkurze,
semináře
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odborné stáže, exkurze,
semináře

Firmy
(jiné formy spolupráce
než zajišťování
praktického vyučování)

CUBENET, s.r.o.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

odborné stáže, exkurze,
semináře

TRIPON DIGITAL s.r.o.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

odborné stáže, exkurze,
semináře

ČD Telematika, a.s.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

odborné stáže, exkurze,
semináře

K2 Atmitec, s.r.o.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

odborné stáže, exkurze,
semináře, kroužek

Verizon Czech, s.r.o.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

odborné stáže, exkurze,

VŠB-TU Ostrava

kroužky,
soutěže, exkurze

Hospodářská komora
spolupráce na projektech
STORA ENSO: Nabídka pracovních míst, seznámení
s používanými technologiemi

exkurze, semináře

KVADOS, a.s.: Nabídka pracovních míst, seznámení
s používanými technologiemi

exkurze, semináře

CGI IT Czech Republic, s.r.o.: Nabídka pracovních
míst, seznámení s používanými technologiemi

exkurze, semináře

INGETEAM, s.r.o.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

exkurze, semináře

INFOTEL, s.r.o.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

exkurze, semináře

PEN-COM, s.r.o.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

exkurze, semináře

TELCONET, s.r.o.: Nabídka pracovních míst,
seznámení s používanými technologiemi

exkurze, semináře

COMDATA: Nabídka pracovních míst, seznámení
s používanými technologiemi

exkurze, semináře

HYUNDAY: seznámení s používanými technologiemi
exkurze

Další partneři (např.
úřad práce, obec ...)

Úřad práce

přednášky pro 4. ročníky
– trh práce

Úřad městského obvodu Poruba

spolupráce – účast na akci
pro vyznamenané žáky

Pedagogicko-psychologická poradna

spolupráce s preventistou
a vých. poradcem

Poznámka: Podle potřeby doplňte řádky.
Stipendia žáků
Počet udělených
stipendií

Firmy poskytující stipendium
------------------
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14.1 Spolupráce s firmami
Velký důraz klademe na spolupráci s podniky a firmami. Patří mezi ně firma Tieto Czech, s.r.o.,
OKIN BPS, a.s., Verizon Czech, Vegacom, a.s., Slezskomoravské telekomunikace Opava, s.r.o.,
ČD Telematika, a.s., INEQ Office, s.r.o., AI Company, s.r.o., Cubenet, s.r.o., Cetin, a.s., K2
Atmitec, s.r.o., Kvados, a.s., CGI IT Czech Republic, s.r.o., Ingeteam, s.r.o., Infotel, s.r.o., Pencom, s.r.o., Telconet, s.r.o., Atlantis, UPC, O2, 2N, Telesis, Profiber s. r. o., aj. Telekomunikační
firmy zajišťují pro naše žáky zajímavé exkurze a odborné praxe. Zástupci firem nabízejí
nejlepším absolventům možnost zaměstnání. Spolupráce s nimi nám umožňuje udržovat neustálý
kontakt s inovačními procesy a novou technologií v oblasti telekomunikací. Spolupráce
s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě-Porubě, fakulta elektroniky a
informatiky, s Ostravskou univerzitou – spolupráce s vyučujícími.

14.2 Členství v asociacích
Asociace středních průmyslových škol ČR, Asociace středních škol informačních technologií,
telekomunikací, poštovnictví, peněžnictví a logistiky, Česká asociace telekomunikací.
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PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
Školská rada na svém jednání dne 13. 10. 2021 projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti
školy za školní rok 2020/2021.
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 byla projednána v rámci porady vedení školy
a s jejím obsahem byli seznámeni zaměstnanci školy na mimořádné poradě dne 15. 10. 2021.

Zpracoval:
Ing. Pavel Zubek, v. r.
ředitel školy
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Přílohová část výroční zprávy:
Příloha č. 1: Tabulka s výsledky přijímacích zkoušek přijatých uchazečů
Příloha č. 2: Tabulka s výsledky maturitních zkoušek ve společné části MZ za JARNÍ zkušební
období
Příloha č. 3: Tabulka s výsledky maturitních zkoušek v PROFILOVÉ části MZ
Příloha č. 4: Profesní rozvoj zaměstnanců
Příloha č. 5: Poděkování za účast ve finanční sbírce „Světluška“
Příloha č. 6: Poděkování za účast ve finanční sbírce „Český den proti Rakovině 2020“
Příloha č. 7: Certifikát z předávání Stříbrných cen v programu DofE
Příloha č. 8: Diplom za 3. místo v soutěži v anglickém jazyce
Příloha č. 9: Diplom za postup do národního finále v kategorii 15-20 let v národní soutěži
v kybernetické bezpečnosti
Příloha č. 10: Pamětní list za vzornou reprezentaci městského obvodu Poruba
Příloha č. 11: Pamětní list – Ocenění pedagogických pracovníků škol působících na území
Moravskoslezského kraje u příležitosti Dne učitelů v roce 2021.
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Skupina oborů

Zkratky:
Obor vzdělání

Škola celkem
18 Informatické obory
1820M01 Informační technologie
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní
2645M01
technika
Telekomunikace
Skupiny školooborů
dle Cermatu

S-T1 SOŠ technické 1
S-T1 SOŠ technické 1
120
60
60
0
0
120
60
60
120
60
60

Maximálně možný bodový zisk v
testu z ČJ dle CERMATu

46
41
16
14
0
0
50
50
32,3
31,2

Minimální dosažený bodový zisk
v testu z M v oboru
(body nejhoršího žáka)

Cut-off skóre
M

Maximálně možný bodový zisk v
testu z M dle CERMATu

Přepočtený
průměrný bodový
zisk v testu z M v %

27,6
18,4

Maximální dosažený bodový
zisk v testu z M v oboru
(body nejlepšího žáka)

Průměrný bodový zisk v testu z
M za obor

Přepočtený průměrný bodový
zisk v testu z ČJ v %

Cut-off skóre
ČJ

29,7
25,6

Minimální dosažený bodový zisk
v testu z ČJ v oboru
(body nejhoršího uchazeče)

01.09.2020

Maximální dosažený bodový
zisk v testu z ČJ v oboru
(body nejlepšího uchazeče)

2020/2021

Průměrný bodový zisk v testu z
ČJ za obor

Sledovaný školní rok

Počet odevzdaných zápisových
lístků uchazečů, kteří konali JPZ

Výsledky přijímacích zkoušek přijatých uchazečů*

Počet odevzdaných zápisových
lístků v oboru celkem*

IČO

Cut-off skóre z celkového počtu
bodů za celé přijímací řízení (v
%)

RED IZO 600017656
Název
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
školy
Druh školy Střední škola

Plánovaný počet přijímaných
žáků

Příloha č. 1

00845329

*v potaz se berou všichni uchazeči (včetně autoremedur a odvolání), kteří odevzdali zápisový lístek k 31. 8.
31.08.2021
Český jazyk
Matematika

41
43
15
4
0
0
50
50
33,7
21,4

Poznámka

Příloha č. 2

RED IZO

IČO

600017656

00845329

Název
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
školy
0

Zkratky:

Průměrný % skór
za JARO
(v %)

Počet přihlášených
za JARO

Počet konajících
za JARO

Hrubá neúspěšnost v
%

Počet úspěšně
konajících

Hrubá úspěšnost v %

Čistá úspěšnost v %

Průměrný % skór
za JARO
(v %)

Počet přihlášených
za JARO

Počet konajících
za JARO

Hrubá neúspěšnost v
%

Počet úspěšně
konajících

Hrubá úspěšnost v %

Čistá úspěšnost v %

Průměrný % skór
za JARO
(v %)

90,8
89,4
96,7

Čistá úspěšnost v %

90,8
87,5
96,7

Hrubá úspěšnost v %

75
46
29

Počet úspěšně
konajících

100,0
97,9
100,0

Hrubá úspěšnost
(uspěli)
v%

83
52
30

Anglický jazyk

Hrubá neúspěšnost v
%

83
53
30

Matematika

Počet konajících
za JARO

S-T1 SOŠ technické 1
S-T1 SOŠ technické 1

Český jazyk a literatura

Počet přihlášených
za JARO

Škola celkem
26 Elektrotechnika, telekomunikační
2645M01
a výpočetní
Telekomunikace
technika
18 Informatické obory
1820M01 Informační technologie

Skupiny školooborů
dle Cermatu

Tabulku ke společné části MZ vyplňujte dle zprávy pro školu, kterou jste obdrželi od CERMATu týkající se společné části MZ. Popisy buněk (vycházející ze zprávy pro školu z CERMATu) se mohou změnit v závislosti na změně vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

31.08.2021

Počet uspěli
za JARO

Obor vzdělání

01.09.2020

Konali
(v %)

Skupina oborů

2020/2021

Počet konali
za JARO

Sledovaný školní rok

Čistá úspěšnost
v%

Střední škola

Výsledky maturitních zkoušek ve společné části MZ za JARNÍ zkušební období
Počet přihlášených
prvomaturantů za JARO
ve společné části MZ

Druh školy

88
58
30

87
57
30

4,8
8,2
0,0

84
53
30

95,2
91,9
100,0

96,3
93,5
100,0

63,2
62,3
64,2

10
7
3

10
7
3

30,0
33,4
33,3

7
5
2

70,0
66,6
66,7

70,0
66,6
66,7

33,8
30,8
39,3

73
46
27

72
45
27

1,4
2,5
0,0

72
45
27

98,6
97,5
100,0

100,0
99,7
100,0

85,2
84,7
86,2

Poznámka

Příloha č. 3

RED IZO

IČO

600017656

00845329

Název školy Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Druh školy

Střední škola

0

Výsledky maturitních zkoušek v PROFILOVÉ části MZ
Sledovaný školní rok

2020/2021

Tabulku k profilové části vyplňujte dle výsledků profilové části MZ.

01.09.2020

31.08.2021

Předmět

Typ
zkoušky

Hodnocení zkoušky (známka)

Skupina oborů

Obor vzdělání

Škola celkem
26 Elektrotechnika, telekomunikační
2645M01
a výpočetní
Telekomunikace
technika
26 Elektrotechnika, telekomunikační
2645M01
a výpočetní
Telekomunikace
technika
26 Elektrotechnika, telekomunikační
2645M01
a výpočetní
Telekomunikace
technika
18 Informatické obory
1820M01 Informační technologie
18 Informatické obory
1820M01 Informační technologie
18 Informatické obory
1820M01 Informační technologie
18 Informatické obory
1820M01 Informační technologie
18 Informatické obory
1820M01 Informační technologie

Skupiny školooborů
dle Cermatu

S-T1 SOŠ technické 1
S-T1 SOŠ technické 1
S-T1 SOŠ technické 1
S-T1 SOŠ technické 1
S-T1 SOŠ technické 1
S-T1 SOŠ technické 1
S-T1 SOŠ technické 1
S-T1 SOŠ technické 1

Forma
zkoušky

Počet přihlášených
prvomaturantů za
JaP

Teoretická zkouška z odborných
povinnápředmětů
ústní
I. zkouška před zkušební komisí
52
Teoretická zkouška z odborných
povinnápředmětů
ústní
II. zkouška před zkušební komisí
52
Písemná zkouška z odborných
povinná
předmětů písemná zkouška
52
Český jazyk a literatura nepovinná
ústní zkouška před zkušební komisí
3
Anglický jazyk
nepovinná
ústní zkouška před zkušební komisí
4
Teoretická zkouška z odborných
povinnápředmětů
ústní
I. zkouška před zkušební komisí
30
Teoretická zkouška z odborných
povinnápředmětů
ústní
II. zkouška před zkušební komisí
30
Písemná zkouška z odborných
povinná
předmětů písemná zkouška
30

Počet konali
po JaP

253
52
52
52
3
4
30
30
30

Počet uspěli
po JaP

47
47
50
3
4
30
30
30

Hrubá úspěšnost
(uspěli)
v%

Čistá úspěšnost
v%

90,4
90,4
96,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

90,4
90,4
96,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1

2

3

4

5

84
22
9
4
2
4
17
14
12

58
13
11
15
0
0
7
8
4

50
6
13
14
1
0
4
3
9

49
6
14
17
0
0
2
5
5

12
5
5
2
0
0
0
0
0

Oveření
celkového
Průměrný prospěch
počtu známek
za JaP
k počtu
konajících
2,4
2,2
2,9
3,0
1,7
1,0
1,7
2,0
2,2
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Příloha č. 4

RED IZO

IČO

600017656

00845329

Název
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
školy
Střední škola
Druh školy

0
0

Profesní rozvoj zaměstnanců

Tabulku je doporučeno vyplňovat průběžně během celého školního roku.

Další vzdělávání pracovníků školy
Sledovaný školní rok

2020/2021

Celkový přepočtený počet pracovníků školy k 30. 9. (SŠ/konzervatoře), a k 31. 10. (u VOŠ):

Pracovník školy

Typ vzdělávací akce

Ředitel

Odborné vzdělávání

Nepedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Název vzdělávací akce
Seminář pro příjemce grantu - projekty mobility
osob v odborném vzdělávání a přípravě, Výzva
2020
Seminář pro příjemce grantu - projekty mobility
osob v odborném vzdělávání a přípravě, Výzva
2020

01.09.2020

31.08.2021

pedagogičtí:

32,0

nepedagogičtí:

20,0

Způsob finacování
vzdělávání

Datum

Časová dotace na
vzdělávací akci

Počet
zúčastněných
pracovníků

bezplatné

03.09.2020

jednodenní

1

bezplatné

03.09.2020

jednodenní

2

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Workshop zástupců ředitelů středních škol

rozpočet školy

30.09.2020

jednodenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

Úvod do řízení kybernetické bezpečnosti

bezplatné

12.10. - 13.10.2020

vícedenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Úvod do řízení kybernetické bezpečnosti

bezplatné

12.10. - 13.10.2020

vícedenní

3

Ředitel

Odborné vzdělávání

Bezpečnostní politika ICT pro příspěvkové
organizace MSK

bezplatné

20.10.2020

půldenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

Kybernetický prostor

bezplatné

12.11.2020

jednodenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Kybernetický prostor

bezplatné

12.11.2020

jednodenní

3

Ředitel

Odborné vzdělávání

Vybrané aspekty kybernetické bezpečnosti

bezplatné

13.11.2020

jednodenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Vybrané aspekty kybernetické bezpečnosti

bezplatné

13.11.2020

jednodenní

3

Ředitel

Odborné vzdělávání

Setkání ICT koordinátorů

rozpočet školy

20.11.2020

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Setkání ICT koordinátorů

rozpočet školy

20.11.2020

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

bezplatné

09.12.2020

jednodenní

4

Nepedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

rozpočet školy

27.01.2021

půldenní

1

Nepedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

rozpočet školy

29.01.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

bezplatné

12.02.2021

půldenní

2

Nepedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

rozpočet školy

15.02.2021

půldenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

bezplatné

15.02.2021

půldenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

bezplatné

19.02.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

bezplatné

19.02.2021

půldenní

1

Nepedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Školení Multisim
Roční zúčtování záloh za 2020 a změny ve
zdaňování mezd od 2021
Mzdová problematika - zásadní změny v roce
2021
Konzultační seminář pro písemnou práci z CJ v
rámci profilové části MZ
Nemocenské, důchodové pojištění a pojistné na
sociální zabezpečení v roce 2021
Office 365 pro správce úvod - administrace Office
365
Specifika ukončování vzdělávání maturitní
zkouškou v roce 2021
Specifika ukončování vzdělávání maturitní
zkouškou v roce 2021
Specifika ukončování vzdělávání maturitní
zkouškou v roce 2021

bezplatné

19.02.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Workshop zástupců ředitelů středních škol

bezplatné

22.02.2021

půldenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

Office 365 pro správce pokročilý - administrace
Microsoft Teams

bezplatné

22.02.2021

půldenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

Bezpečnost na internetu

bezplatné

23.02.2021

půldenní

1

bezplatné

23.02.2021

půldenní

1

bezplatné

23.02.2021

půldenní

15

Ředitel

Odborné vzdělávání

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Ředitel
Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání
Osobnostní vzdělávání

Výuka na dálku s Microsoft Teams a Office
365
Výuka na dálku s Microsoft Teams a Office
365
Office 365 pro správce expert - administrace
Exchange a PowerShell
Syndrom vyhoření na home office
Dálková správa zařízení přes Intune úvod Microsoft Intune – úvod
Regionální trh práce a nástroje kariérového
poradenství ve školském prostředí
Nebojme se výslovnosti 1 aneb jak překonat
úskalí anglických hlášek
Programování 1
Dálková správa zařízení přes Intune pokročilý Microsoft Intune – pokročilá správa
Online konzultační seminář pro PZMK
Setkání se zástupci škol - téma Kybernetická
bezpečnost

Ředitel

Odborné vzdělávání

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Ředitel

Odborné vzdělávání

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Ředitel

Odborné vzdělávání

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Pedagogický pracovník
Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání
Odborné vzdělávání

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Ředitel

Odborné vzdělávání

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Vzdělávání dospělých na školách

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Programování 1

Ředitel

Odborné vzdělávání

Nepedagogický pracovník

bezplatné

01.03.2021

půldenní

1

rozpočet školy

07.03.2021

půldenní

2

bezplatné

08.03.2021

půldenní

1

bezplatné

10.03.2021

půldenní

1

rozpočet školy

10.03.2021

půldenní

1

rozpočet školy

12.03.2021

půldenní

1

bezplatné

15.03.2021

půldenní

1

bezplatné

17.03.2021

půldenní

1

bezplatné

17.03.2021

půldenní

1

Jak zvládnout online hodinu v Teams

bezplatné

17.03.2021

půldenní

1

Programování her v UNITY
Výuka cizích jazyků v Teams
Nebojme se výslovnosti 2 aneb Sound Like a
Native
Distanční výuka ve středních školách se
zaměřením na žáky se SVP
Distanční výuka ve středních školách se
zaměřením na žáky se SVP

rozpočet školy
bezplatné

19.03.2021
22.03.2021

jednodenní
půldenní

2
2

rozpočet školy

24.03.2021

půldenní

1

bezplatné

24.03.2021

půldenní

1

bezplatné

24.03.2021

půldenní

1

bezplatné

25.03.2021

půldenní

1

rozpočet školy

26.03.2021

půldenní

1

Změny u maturitních a přijímacích zkoušek

bezplatné

26.03.2021

půldenní

1

Odborné vzdělávání

Změny u maturitních a přijímacích zkoušek

bezplatné

26.03.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Minecraft - kdo si hraje, nezlobí

bezplatné

06.04.2021

půldenní

2

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Co jste nevěděli o MS Office

bezplatné

08.04.2021

půldenní

2

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Programování her v UNITY

rozpočet školy

09.04.2021

půldenní

2

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Microsoft Teams a praktické návody, postupy,
aplikace pro učitele

bezplatné

13.04.2021

půldenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

Podpůrná opatření v praxi SŠ

rozpočet školy

16.04.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Podpůrná opatření v praxi SŠ

rozpočet školy

16.04.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Programování 1

rozpočet školy

16.04.2021

půldenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

Podpůrná opatření v praxi SŠ

rozpočet školy

20.04.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Podpůrná opatření v praxi SŠ

rozpočet školy

20.04.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Programování her v UNITY

rozpočet školy

23.04.2021

půldenní

2

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Programování 1

rozpočet školy

30.04.2021

půldenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

bezplatné

05.05.2021

půldenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

bezplatné

06.05.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Programování 1

rozpočet školy

14.05.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Programování 1

rozpočet školy

28.05.2021

půldenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

Porada Asociace SPŠ

bezplatné

18.06.2021

půldenní

1

Ředitel

Odborné vzdělávání

bezplatné

21.06.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

bezplatné

21.06.2021

půldenní

1

Nepedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

bezplatné

21.06.2021

půldenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Workshop zástupců ředitelů středních škol

rozpočet školy

23.06.2021

jednodenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Implemantace IPv6

bezplatné

28.06.2021

jednodenní

1

Pedagogický pracovník

Odborné vzdělávání

Matematika v první polovině 19. století nejen v
našich zemích

rozpočet školy

16.08. - 19.08.2021

vícedenní

1

Monitorovací setkání příjemců grantů v programu
Erasmus+
Monitorovací setkání příjemců grantů v programu
Erasmus+

Setkání věnované přípravě realizaci projektu
OKAP v MSK II
Setkání věnované přípravě realizaci projektu
OKAP v MSK II
Setkání věnované přípravě realizaci projektu
OKAP v MSK II

Celkový počet vzdělávacích akcí ve sledovaném školním roce:

67

11 339 Kč

