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Charakteristika školy:
Škola byla založena v roce 1958 jako učiliště Průmyslových staveb Brno. To znamená, že ve
školním roce 2017/2018 bude slavit 60. výročí svého založení. Po celou dobu své existence si
zachovávala charakter stavebního učiliště. Těžištěm činnosti školy byla a stále je příprava
mládeže na povolání ve stavebnictví, strojnictví a dřevozpracujícím průmyslu. Významným
mezníkem pro další rozvoj školy bylo její přestěhování do nově vybudovaného areálu v Brně
– Bosonohách v r. 1980. Díky tomu se škola stala jedním z hlavních subjektů učňovského
školství v regionu Brno i v regionech okolních.
Ve školním roce 2016/17 zahrnovala vzdělávací nabídka školy:












Výuku tříletých oborů vzdělání s výučním listem zedník, zedník (obkladač), tesař, klempíř
(stavební výroba), pokrývač, kominík, truhlář, čalouník, umělecký truhlář a řezbář
(umělecký truhlář), instalatér, mechanik plynových zařízení, strojní mechanik (zámečník)
denní formou.
Jednoleté zkrácené studium oborů vzdělání s výučním listem zedník, zedník (obkladač),
tesař, klempíř (stavební výroba), pokrývač, kominík, truhlář, čalouník, instalatér,
mechanik plynových zařízení, strojní mechanik (zámečník) denní formou pro zájemce
s výučním listem nebo maturitním vysvědčením.
Výuku čtyřletého maturitního oboru vzdělání kategorie L (s odborným výcvikem)
uměleckořemeslné zpracování dřeva (zaměření na truhlářské práce a zaměření na
čalounické a dekoratérské práce) denní formou.
Výuku dvouletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz, provozní technika,
nábytkářská a dřevařská výroba denní formou.
Výuku tříletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz a provozní technika
dálkovou formou.
Další profesní vzdělávání dospělých – kvalifikační a rekvalifikační studium (kurzy,
zaškolení atd.), základní, rozšiřovací a opakované kurzy a školení pracovníků vybraných
profesí, vzdělávací kurzy a školení pracovníků z odborné praxe.
Nabídku svářečské školy, která provádí kurzy zakončené svářečskými zkouškami, kurzy
zakončené úředními svářečskými zkouškami podle evropských norem a periodická
svářečská přezkoušení.
Přípravné kurzy ke zkouškám profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Možnost konání zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. Škola je
autorizovanou osobou pro přezkoušení v celkem 50 profesních kvalifikacích.

Z nabízených oborů je pro potřeby brněnského regionu nepostradatelná především výuka
oborů zedník, kominík, tesař, klempíř pro stavební výrobu, pokrývač a mechanik plynových
zařízení. Obory tesař, klempíř pro stavební výrobu, pokrývač, mechanik plynových zařízení
a kominík vyučuje naše škola jako jediná ve městě Brně. Při výuce velmi úzce spolupracuje
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s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, Cechem obkladačů ČR, Cechem topenářů
a instalatérů ČR, Cechem pro zateplování budov ČR, Cechem čalouníků a dekoratérů ČR,
Cechem kominíků ČR, Společenstvem kominíku ČR a Společenstvem kominických mistrů
Moravy a Slezska.
Komplexní areál školy je vybaven vším potřebným pro výuku stavebních oborů i pro
všestranné vyžití žáků ve volném čase. Součástí areálu jsou prostory pro teoretické
vyučování s odbornými učebnami a učebnami výpočetní techniky, kompletně vybavené dílny
pro odborný výcvik, moderní výukové centrum pro výuku oborů klempíř pro stavební výrobu,
pokrývač a tesař, domov mládeže s výdejnou stravy a komplex hřišť pro sportovní vyžití
(kopaná, volejbal, nohejbal, košíková, tenis, stolní tenis, badminton, florbal, box, kulečník).
K výuce i samostatnému studiu slouží studovny, knihovna a vysokorychlostní Wi-Fi připojení
k internetu přístupné celý den žákům školy a ubytovaným na domově mládeže.
Areál školy se nachází v klidném prostředí na předměstí Brna, které je tradičním centrem
průmyslu, kultury a školství. Je přitom lehce dopravně dostupný ze středu města i ostatních
městských částí. Škola vždy byla přirozeným spádovým centrem pro zájemce o studium z
brněnského regionu i regionů okolních. V poslední době na naší škole studují především žáci
z celého Brna a jeho okolí. Počet žáků ze vzdálenějších regionů je v současné době již velmi
nízký. Z větší vzdálenosti dojíždějí zejména studenti dálkového nástavbového studia.
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Podmínky zajištění výuky
Teoretické vyučování
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Teoretické vyučování probíhá ve dvou budovách úseku teoretického vyučování v areálu školy
v Brně – Bosonohách. K dispozici je celkem 24 učeben, z toho 14 s kapacitou 30 žáků a 10
s kapacitou 20 žáků. Ve všech učebnách funguje bezdrátové Wi-Fi připojení k internetu, které
v tomto školním roce sloužilo zejména učitelům při uplatňování moderních metod výuky.
Žáci mají možnost využít bezdrátovou síť v přízemí obou budov teoretického vyučování. Do
budoucna uvažujeme o zavedení možnosti využití bezdrátového připojení k internetu pro
žáky k využití při výuce také ve všech učebnách teoretického vyučování. Tím by došlo
k výraznému rozšíření podpory Byod, tedy možnosti žáků používat při výuce jejich vlastní
technická ICT zařízení, např. notebooky, vlastní tablety, mobilní telefony atd. Je to důležité
proto, že již v současné době je na internetu k dispozici celá řada výukových programů
použitelných ve výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. V průběhu školního
roku došlo k dalšímu doplnění a modernizaci ICT vybavení učeben. 22 učeben může sloužit
jako učebny multimediální. Do jejich základní výbavy samozřejmě patří stolní počítač nebo
notebok a projektor nebo interaktivní tabule a další vybavení. K dispozici jsou tři učebny
výpočetní techniky. Kromě toho mají učitelé a žáci možnost využít 6 mobilních učeben.
Každá z nich představuje přenosnou sadu obsahující notebok pro učitele a tablety pro žáky.
Každou sadu je možné využít v kterékoliv učebně. Vybrané učebny jsou postupně zařizovány
a vybavovány jako učebny zaměřené na výuku některých předmětů a na výuku odborných
předmětů jednotlivých oborů vzdělání. K budování těchto učeben jsou využívány dotace
z různých projektů a materiálně technická podpora ze strany firem, které se zabývají činností
v daném oboru a absolventy tohoto oboru zaměstnávají. V případě potřeby je možné pro
potřeby teoretického vyučování využít také moderní multimediální učebnu a učebny
používané úsekem odborného výcviku v areálu školy.
Po ověření funkčnosti ve zkušebním provozu byl ve školním roce 2016/2017 v plné míře
zaveden elektronický systém vedení povinné pedagogické dokumentace a komunikace
s rodiči a žáky EDOOKIT. Systém zahrnuje vedení třídních knih v elektronické podobě
a elektronickou žákovskou knížku – informace rodičům o docházce a výsledcích studia,
o akcích a aktivitách pořádaných školou pro žáky, možnost omlouvání absencí a zaslání
dalších sdělení rodiči škole atd. Systém funguje prostřednictvím www stránek školy.
Oprávnění uživatelé do něj mají přístup na základě vstupních údajů, které obdrželi.
K výuce tělesné výchovy a sportovnímu vyžití žáků slouží tělocvična s posilovnou a venkovní
hřiště pro různé sporty umístěná také v areálu školy.
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Odborný výcvik

Všichni žáci Střední školy stavebních řemesel Brno - Bosonohy, kteří se účastní odborného
výcviku dle platných ŠVP daného oboru vzdělání, jsou zdarma vybaveni příslušnými OOPP
(pracovní oděv, pracovní obuv aj). Dále mají k dispozici potřebné ruční nářadí a nástroje
nutné k výuce OV, taktéž zdarma.
Další vybavení je rozděleno podle oboru vzdělání:
Strojní mechanik: Žáci mají k dispozici ruční elektrické nářadí a aku nářadí (úhlové brusky,
vrtačky, vibrační brusky, horkovzdušné pistole, aku šroubováky). Dále tento obor využívá
tyto stroje: pásová pila na kov, strojní tabulové nůžky, profilové nůžky, hydraulickou
ohýbačku, elektrickou stáčečku, strojní vrtačky, brusky, soustruhy, frézku, hoblovku. Pro
svařování kyslíko-acetylénovou soupravu, svářečku WTU, CO, usměrňovače a odporovou
svářečku. Zplodiny od svařování jsou odsávány moderní filtrační jednotkou. Výuka probíhá
v dílně o rozloze cca 400 m2. K dispozici je příruční sklad s cvičným materiálem a maketami
zařízení.
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Instalatér: Ve výuce jsou využívány cvičné EU panely (tyto jsou využívány také k pořádání
soutěží odborných dovedností). Dále mají žáci k dispozici ruční elektrické nářadí a aku nářadí
(úhlové brusky, vrtačky, závitořezy, horkovzdušné pistole, aku šroubováky). Dále tento obor
používá nástroje pro dělení materiálu (nůžky, řezací kolečka apod.). V dílně se využívají také
stolní vrtačky a brusky. Dále jsou k dispozici hydraulické a elektrické ohýbačky trubek. Ke
svařování se používá polyfúzní svářečka, hořáky REMS pro pájení mědí, kyslíko-acetylénová
svařovací souprava. Výuka probíhá v dílnách o rozloze cca 300 m2. K dispozici je příruční
sklad s cvičným materiálem, maketami instalačních prvků, zařízením a cvičnými kotli různých
druhů. Mechanik plynových zařízení: k výuce jsou používány cvičné EU panely (tyto jsou
využívány také v soutěžích odborných dovedností). Dále mají žáci k dispozici ruční elektrické
nářadí, aku nářadí (úhlové brusky, vrtačky, závitořezy, horkovzdušné pistole, aku
šroubováky). Dále tento obor používá nástroje pro dělení materiálu (pásová pila, nůžky,
řezací kolečka apod.). V dílně se využívají také stolní vrtačky a brusky, hydraulická ohýbačka
trubek. Ke svařování je k dispozici svářečka na elektro - tvarovky, přenosná svářečka na
obalovanou elektrodu a kyslíko-acetylénová svařovací souprava. Výuka probíhá v dílně
o rozloze cca 200 m2. K dispozici je příruční sklad s cvičným materiálem, maketami kotlů
a různých plynárenských zařízení a měřidel.
Zedník, zedník-obkladač: Pro obor zedník, zedník obkladač je k dispozici učebna, kde mají
žáci k dispozici video, DVD přehrávač, televizi, dále jsou zde makety k cvičnému obkládání,
vzorky fasád, druhy zdících materiálů, naučná DVD apod. Samozřejmě mají žáci dispozici také
cvičný polygon cca 150 m2. Dále je k dispozici elektrické nářadí – bubnová prodlužka,
bubnová míchačka, vrátek, elektrické ruční míchadlo, příklepová vrtačka, kotoučová bruska,
aku vrtačka, řezačka, elektrická vodní řezačka, bourací kladivo.
Tesař: Pro obor tesař je zde k dispozici dílna o rozloze cca 430 m2. Součástí této haly jsou tři
příruční dílny a sklady s ručním nářadím (o rozloze cca 300 m2), dále je v tesařské dílně k
dispozici materiál, makety střech a dalších pomůcek a možností tohoto oboru. Dílna je
vybavena- pásová pila, pásová bruska, stojanová vrtačka, protahovačka, fréza, dlabačka,
srovnávačka, kotoučová pila, formátovací pila, zkracovací pila, čtyřstranka a odsávání. Pro
tento obor je součástí i venkovní prostor pro přípravu tesařských konstrukcí cca 1800m2.
Nesmíme zapomenout na jedinečnou pomůcku, kterou je objekt KPT, jenž slouží i pro jiné
obory vzdělání. Tento objekt je maketou domku ve skutečné velikosti s různými typy krovů,
střešních krytin dokonce různými typy komínů.
Klempíř a pokrývač: Tyto dva obory vzdělaní mají společné prostory určené k výuce
odborného výcviku, které se nachází celkem na cca 1550m2. Skládají se z praktické učebny a
dílny, dále jsou zde volné venkovní plochy, sklady. Výukové prostory jsou vybaveny
maketami (sada 46kusů), strojní vybavení je nadstandardní a umožňuje výrobu všech
běžných klempířských prvků, montážní pomůcky (lešení, žebříky), ruční nářadí dále zásoby
materiálu potřebného k výuce. Současně také využívají budovu KPT i strojní dílny.
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Kominík: Tento obor vzdělání disponuje jednou z nejskvěleji vybavené dílnou v republice,
počínaje různými funkčními typy komínů, přístrojů a měřidel (jsou zde makety pro dodatečné
napojení kouřovodu, nerezavé komponenty pro sanaci komínových průduchů, nerezové
a keramické komíny pro cvičnou montáž, vybavení pro kontrolu a čištění spalovacích cest
– kartáče, vymetací tyče, šorna, endoskop, vymetací strojek aj.). Sídlí v již zmiňované budově
KPT.
Umělecký truhlář a řezbář, uměleckořemeslné zpracování dřeva, truhlář: Žáci těchto oborů
vzdělaní mají k dispozici ruční dílny a strojovou dílnu o celkové ploše 800 m2. Ruční dílny jsou
vybaveny hoblicemi a žáci mají k dispozici zdarma ruční nářadí (hoblíky, pily, dláta, úhelníky,
svěrky, kladívka, pilníky, struháky), včetně ochranných osobních pomůcek (rukavice, brýle,
ochranné štíty, chrániče sluchu aj.). Jednotlivé ruční dílny jsou dále vybaveny elektrickým
ručním nářadím (vrtačky, brusky, akušroubováky, frézky). Ve strojové dílně mají žáci k výuce
kotoučové a pásové pily, hoblovačky, dlabačku, frézky, brusky a olepovačku hran. Každý stroj
je vybavený odsávacím zařízením. Ve skladech je uložený cvičný materiál, používaný při
výuce.
Čalouník: Žáci mají k dispozici ruční dílnu o ploše 50 m2, která je vybavená pracovními stoly
a žáci mají zdarma k dispozici ruční čalounické nářadí a osobní ochranné pomůcky. Dále mají
žáci k dispozici elektrické a pneumatické ruční nářadí (ruční vrtačka, sponkovačky,
akušroubovák, tavná pistole, řezačka na molitan a látky). Dílna je vybavena i čalounickými
šicími stroji, stojanovou vrtačkou a k dispozici je i rozvod stlačeného vzduchu po dílně pro
pneumatické nářadí. Ve skladech je uložený cvičný materiál, používaný při výuce.
K výuce odborného výcviku se využívá i objekt Regionálního vzdělávacího centra stavebních
řemesel Jihomoravského kraje v areálu školy, které bylo otevřeno v roce 2015. Toto centrum
vybavené nejmodernějšími technologiemi (kogenerační jednotka, solární panely, podlahové
topení, různé typy kotlů aj.) je navíc doplněno jedinečnými výukovými panely, které jsou
určeny pro výuku oborů vzdělání mechanik plynových zařízení, instalatér, kominík, zedník,
obkladač a potažmo i ostatní stavební obory. Součástí centra je také nový obráběcí stroj CNC
(dřevo, plast), jehož programování bude pomocí sítě přenášeno do přednáškového sálu.
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Výchova mimo vyučování – domov mládeže

Součástí Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy je i Domov mládeže s kapacitou
360 lůžek pro chlapce i dívky, kteří bydlí ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením, tzv. buňkách. Celkový počet buněk je 144. Domov mládeže je součástí školy a
nachází se přímo ve školním areálu. Domov mládeže disponuje celkem jedenácti
společenskými místnostmi včetně kluboven. Celková výměra domova mládeže je 3 826 m2.
Domov mládeže je zařazen do I. kategorie a je rozdělen na budovu A, B a C. Všichni
ubytovaní mají možnost využití bezdrátového přístupu na internet – Wi-Fi. Ubytování
poskytujeme jak pro vlastní žáky, tak i pro žáky a studenty jiných středních škol. Žákům je
k dispozici společná knihovna, počítačové místnosti, kulečníková místnost, stolní tenis,
společenské místnosti s televizí a DVD přehrávačem. Dále mohou žáci využívat posilovnu,
tělocvičnu a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Ubytovací prostory nabízí žákům
a studentům pobyt v klidném a příjemném prostředí, které vytváří dobré podmínky pro
studium a plnohodnotné využití volného času. Kvalitní celodenní stravování (snídaně,
přesnídávka, oběd – výběr ze tří jídel a večeře) je zajištěno ve vlastní výdejně s jídelnou,
která je v přízemí domova mládeže. Objednání a odběr stravy se uskutečňuje
prostřednictvím několika terminálů umístěných v hlavní budově. Našim záměrem do
budoucna zůstává přestavba výdejny jídla na vlastní kuchyni, která v prostorách výdejny již
v minulosti fungovala a také rekonstrukce jídelny.
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Údaje o školské radě

Členové rady za zřizovatele:
Lubomír Smutek – předseda rady
Mária Novotná (do 31. 5. 2017)
Lukáš Němec (od 1. 6. 2017)
Milan Hrdlička

Trávníky 79, Brno
Neužilova 2, Brno
Studená 17, Brno
Lány 9, Brno

Členové za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Milan Ryl – místopředseda rady
Mgr. Jaroslav Kresánek
Mgr. Arnošt Bár

Výstavní 24, Brno
Franzova 35, Brno
Veselská 51, Popůvky

Členové za žáky a zákonné zástupce:
Lenka Karešová
Jan Michael Černý
Martin Novák

Lovčičky 261
Zámecká 93, Vranov nad Dyjí
Komárovské nábřeží 6, Brno

Zasedání školské rady se koná dvakrát v každém kalendářním roce.
Náplň činnosti školské rady:












Projednání návrhu školních vzdělávacích programů.
Projednání způsobu realizace školních vzdělávacích programů.
Schválení Výroční zprávy o činnosti školy.
Projednání způsobu hospodaření školy a Výroční zprávy o hospodaření.
Projednání rozpočtu školy.
Schválení Školního a Klasifikačního řádu.
Projednání stipendijního řádu pro vybrané obory vzdělání s výučním listem.
Projednání inspekčních zpráv ČŠI.
Účast na tvorbě dlouhodobého koncepčního záměru rozvoje školy včetně oblasti
celoživotního vzdělávání.
Projednání a řešení podnětů podaných školské radě.
Další činnost dle aktuální potřeby.

Tříleté funkční období výše uvedené školské rady ke konci kalendářního roku 2017 končí.
Z tohoto důvodu vyhlásil ředitel školy v měsíci listopadu 2017 volby členů školské rady za
pedagogické pracovníky školy (3 členové), zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky zletilé
(3 členové rady dohromady). Zbývající 3 členy školské rady jmenuje zřizovatel. Nově zvolená
školská rada zahájí svou činnost začátkem kalendářního roku 2018.

___________________________________________________________________________________________
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017

Stránka 11 z 78

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace

Přehled oborů vzdělání
V následujícím přehledu jsou uvedeny obory vzdělání, které škola vyučovala ve školním roce
2016/2017. Nejsou uvedeny obory, které má škola zařazeny v rejstříku škol a školských
zařízení, ale v uvedeném školním roce jen škola nevyučovala.

Obory vzdělání s výučním listem
Kód oboru

Obor vzdělání

Školní vzdělávací program Forma studia

Délka studia
(roky)

23-51-H/01

Strojní mechanik

Zámečník

denní

3,0

23-55-H/01

Klempíř

Klempíř – stavební
výroba

denní

3,0

33-56-H/01

Truhlář

Truhlář

denní

3,0

33-59-H/01

Čalouník

Čalouník

denní

3,0

36-52-H/01

Instalatér

Instalatér

denní

3,0

36-52-H/02

Mechanik plynových
zařízení

Mechanik plynových
zařízení

denní

3,0

36-56-H/01

Kominík

Kominík

denní

3,0

36-64-H/01

Tesař

Tesař

denní

3,0

Zedník

denní

3,0

Zedník – obkladač

denní

3,0

36-67-H/01

Zedník

36-69-H/01

Pokrývač

Pokrývač

denní

3,0

82-51-H/02

Umělecký truhlář a
řezbář

Umělecký truhlář

denní

3,0

Ukončení studia: Závěrečná zkouška – písemná, praktická a ústní zkouška
Doklad o dosaženém vzdělání: Výuční list a Vysvědčení o závěrečné zkoušce
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Obory vzdělání s výučním listem – zkrácené studium
Kód oboru

Obor vzdělání

Školní vzdělávací program Forma studia

Délka studia
(roky)

23-51-H/01

Strojní mechanik

Zámečník

denní

1,0

23-55-H/01

Klempíř

Klempíř – stavební
výroba

denní

1,0

33-56-H/01

Truhlář

Truhlář

denní

1,0

33-59-H/01

Čalouník

Čalouník

denní

1,0

36-52-H/01

Instalatér

Instalatér

denní

1,0

36-52-H/02

Mechanik plynových
zařízení

Mechanik plynových
zařízení

denní

1,0

36-56-H/01

Kominík

Kominík

denní

1,0

36-64-H/01

Tesař

Tesař

denní

1,0

Zedník

denní

1,0

36-67-H/01

Zedník
Zedník – obkladač

denní

1,0

Pokrývač

denní

1,0

36-69-H/01

Pokrývač

Ukončení studia: Závěrečná zkouška – písemná, praktická a ústní zkouška
Doklad o dosaženém vzdělání: Výuční list a Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Obory vzdělání s maturitní zkouškou
Kód oboru

82-51-L/02

Obor vzdělání

Uměleckořemeslné
zpracování dřeva

Školní vzdělávací program Forma studia

Uměleckořemeslné
zpracování dřeva –
práce truhlářské
Uměleckořemeslné
zpracování dřeva –
práce čalounické a
dekoratérské

Délka studia
(roky)

denní

4,0

denní

4,0

Ukončení: Maturitní zkouška – společná a profilová část podle zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
Doklad o dosaženém vzdělání: Maturitní vysvědčení, Protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky
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Obory vzdělání nástavbového maturitního studia
Kód oboru

23-43-L/51

Obor vzdělání

Provozní technika

33-42-L/51

Nábytkářská a
dřevařská výroba

36-44-L/51

Stavební provoz

Školní vzdělávací program Forma studia

Provozní technika –
plynárenství
Provozní technika –
plynárenství
Nábytkářská a
dřevařská výroba

Délka studia
(roky)

denní

2,0

dálková

3,0

denní

2,0

Stavební provoz

denní

2,0

Stavební provoz

dálková

3,0

Ukončení: Maturitní zkouška – společná a profilová část podle zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
Doklad o dosaženém vzdělání: Maturitní vysvědčení, Protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky
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Personální zabezpečení činnosti školy
V přehledu je uveden seznam všech zaměstnanců školy. Je řazen bez ohledu na funkci
a pracovní zařazení vzestupně podle čísel jednotlivých středisek a v rámci každého střediska
abecedně.
středisko

příjmení

jméno

titul

funkce

EKONOMICKÝ ÚSEK
105_E
105_E
105_E
105_E
105_E
105_E
105_E
105_E
105_E
105_E
105_E
105_E
105_E
105_E
105_E
105_N

Budíková
Burešová
Fischerová
Kalinová
Košťálová
Kytnerová
Mahnová
Musilová
Nakoukalová
Nováková
Sobková
Trlidová
Vajdišová
Vaňková
Vyhňáková
Komínková

Šárka
Marie
Ivana
Ing.
Petra
Marta
Bohuslava
Dana
Zuzana
Hana
Jana
Hana
Svatava
Petra
Jaroslava
Věra
Hana

účetní
účetní
manažer kvality
personalista
referent zásobování
účetní
účetní
účetní
mzdová účetní
asistent ředitele
účetní
administrativní a spisový pracovník
referent zásobování
vedoucí ekonomického úseku
vedoucí účetní
propagační referent

TECHNICKO-PROVOZNÍ ÚSEK
105_T
105_T
105_T
105_T
105_T
105_T
105_T
105_T
105_T
105_T
105_T

Čermák
Dobis
Halavín
Hradil
Ježek
Krejča
Panáčková
Reiter
Shorný
Veselý
Vrána

Stanislav
Aleš
Jakub
Jiří
Karel
Antonín
Jarmila
Zdeněk
Jiří
Stanislav
Miroslav

Ing.

Ing.

vrátný
vedoucí TP úseku, zástupce statutárního orgánu
dopravní referent
údržbář
vrátný
provozní elektrikář
vedoucí správy budov a technických činností
vrátný
vrátný
údržbář
vrátný

ÚSEK VÝCHOVY MIMO VYUČOVÁNÍ
115
115
115

Bednářová
Mlaskačová
Knapil
Komínek

Iva
Miloslav
Roman

Mgr.
Bc.

vychovatel
zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování
vedoucí vychovatel
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115
115
115

Ševčíková
Šikulová
Vachová

Radmila
Alena
Dagmar

vychovatel
vychovatel
vychovatel

ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ
124
124
124
124
124
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
105_Š

Bár
Hanák
Jarošková
Suchomel
Toušková
Bednářová Smíšková
Bittmannová
Boček
Božeková
Brázda
Brücknerová
Březinová
Dvořáčková
Dvořáková
Hájková
Huňáčková
Hypr
Hyprová
Chaloupková
Jašek
Kresánková
Krula
Kuzdas
Malinský
Měřinský
Mojžíšová
Musílková
Nešpor
Ondráček
Ryl
Sedláček
Stebel
Svobodová
Špičková
Weinštuk
Wilfertová
Zapletalová
Žaža
Francová

Arnošt
Martin
René
Vilém
Hana
Jitka
Lenka
Leonard
Jana
Jiří
Zdeňka
Magda
Rodana
Ilja
Hana
Jana
Josef
Kateřina
Jana
Jan
Hana
Pavel
Miroslav
Robert
Zdeněk
Eva
Magda
Petr
Libor
Milan
Miloslav
Jerzy
Irena
Alena
Marek
Helena
Alena
Josef
Eva

Mgr.
Mgr.
Ing.
PaedDr.
Ing.
Mgr.
Ing.
PhDr.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
RNDr.
Mgr.
PhDr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
PaedDr.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing. Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
DiS.

učitel VVP, metodik prevence
učitel VVP
učitel OP
učitel OP
učitel VVP
učitel VVP
učitel OP, výchovný poradce
učitel VVP
učitel OP
učitel OP
učitel OP
učitel OP
učitel OP
učitel VVP
učitel VVP
učitel VVP, výchovný poradce
ředitel školy
učitel VVP
učitel VVP
učitel VVP
učitel OP
učitel OP
učitel OP
učitel OP
zástupce ředitele pro teoretické vyučování
učitel OP
učitel VVP
učitel OP
učitel VVP
učitel VVP
učitel VVP
učitel OP
učitel OP
učitel OP
učitel VVP
učitel VVP
učitel VVP
učitel VVP
asistentka ZŘ pro TV

___________________________________________________________________________________________
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017

Stránka 16 z 78

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace

105_Š
105_Š
105_Š

Pokorná
Smejkal
Sobotková

Jaroslava
Miloš
Ivana

Mgr.
Ing.

školník
pracovník vztahů k veřejnosti
studijní referent

VÝDEJNA STRAVY
135
135

Maštalířová
Špačková

Marie
Jitka

kuchař
kuchař

ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU
145
145_JK
145_JK
145_JK
145_JK
145_JK
145_JK
145_JK
145_JK
145_JK
145_JK
145_LS
145_LS
145_LS
145_LS
145_LS
145_LS
145_LS
145_LS
145_LS
145_LS
145_RK
145_RK
145_RK
145_RK
145_RK
145_RK
145_RK
145_RK
145_RK
145_RK

Halavín
Dobrovolný
Dubač
Kresánek
Mahovský
Miklík
Plaček
Poláček
Polášek
Rosendorf
Varvařovská
Bittmann
Halouzka
Jaša
Koťa
Kovář
Malý
Přibyl
Slaný
Svoboda
Vítek
Hypr
Křiva
Kubica
Mikulica
Mikulka
Pazour
Rotrekl
Stehno
Široký
Tesař

Ivan
Tomáš
Zbyněk
Jaroslav
Jaroslav
Josef
Alois
Libor
Jan
Lukáš
Dana
Roman
Martin
Jiří
Karel
Jiří
Karel
Josef
Roman
Libor
Petr
Roman
Marek
Rostislav
Zdeněk
Libor
Vladimír
Jan
Jiří
Milan
František

Ing.

Mgr.
Bc.

Bc.

Bc.
Bc.

Bc.
Bc.
DiS.
Mgr.
Ing.
Bc.

Bc.
Ing.
Ing.

zástupce ředitele pro odborný výcvik
UOV - SM
UOV - KOM
vedoucí UOV
UOV - I
UOV - SM
UOV - SM
UOV - I
UOV - MPZ
UOV - MPZ
UOV - SM
UOV - TR
UOV - UTR
UOV - UŘZD
UOV - UTR
UOV - UŘZD
UOV - Č
UOV - UŘZD
UOV - UŘZD
vedoucí UOV
UOV - TR
UOV - T
UOV - T
vedoucí UOV
UOV - T
UOV - Z
UOV - Z
UOV - Z
UOV - Z
UOV - T
UOV - KL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM
155

Holubová

Jana

Mgr.

poradce v oblasti dalšího vzdělávání
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155
155
155
155
155
155
155
155

Kovaříková
Majcík
Menšíková
Milotová
Rozprýmová
Sklenářová
Těthalová
Vašátová

Anna
Martin
Renata
Martina
Hana
Dana
Miluše
Pavlína

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.

koordinační pracovník CVV
poradce v oblasti dalšího vzdělávání
poradce v oblasti dalšího vzdělávání
konzultant CVV
vedoucí Centra vzdělávání všem
konzultant CVV
konzultant CVV
konzultant CVV

REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STAVEBNÍCH ŘEMESEL JmK
165
165
165
165
165
165
165

Halouzková
Kisler
Košťál
Křivánek
Maděránek
Rudolf
Svadbík

Lenka
Lukáš
Jiří
Libor
Miloš
Milan
Petr

Bc.
Bc.
Ing.
Bc.
Ing.

provozář
samostatný referent RVC
vedoucí regionálního vzdělávání
UOV - TR
UOV - TR
technický pracovník RVC
technický pracovník RVC

ÚSEK CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
201
201

Beránková
Kislerová

Jarmila
Olga

referent CŽU
asistent

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA
210
210

Blažek
Hungr

Jan
Martin

technolog
technolog

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
300
310
310
310

Gach
Cvetkovová
Pazourek
Šoltésová

Roman
Eva
Stanislav
Iveta

Ing.
DiS.

vrátný
provozář
domovník
domovník

Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou plně kvalifikování podle zákona č. 263/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících nebo splňují výjimky povolené tímto zákonem.
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Údaje o přijímacím řízení
Kritéria přijímacího řízení
Pro obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou – tříleté studium
(kromě oborů skupiny 82 – Umění a užité umění)
Obory vzdělání:
36-67-H/01 Zedník
36-67-H/01 Zedník (Obkladač)
36-64-H/01 Tesař
33-56-H/01 Truhlář
33-59-H/01 Čalouník
36-55-H/01 Klempíř (stavební výroba)
36-69-H/01 Pokrývač
36-52-H/01 Instalatér
36-56-H/01 Kominík
36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník)
Kritéria:
 Ukončení povinné školní docházky
 Vyhovující zdravotní stav posouzený odborným lékařem
 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – celkový průměr známek na konci
školního roku v osmého a v pololetí devátého ročníku základní školy – slouží k určení
pořadí přijatých uchazečů
Přijímací zkouška se nekoná.
Pro obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou – jednoleté zkrácené studium
Obory vzdělání:
36-67-H/01 Zedník
36-64-H/01 Tesař
33-56-H/01 Truhlář
33-59-H/01 Čalouník
36-55-H/01 Klempíř (stavební výroba)
36-69-H/01 Pokrývač
36-52-H/01 Instalatér
36-56-H/01 Kominík
36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník)
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Kritéria:
 Vyučení v oboru vzdělání s výučním listem nebo maturita v oboru vzdělání s maturitní
zkouškou
 Vyhovující zdravotní stav posouzený odborným lékařem
 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – celkový průměr známek na konci
předposledního ročníku a v pololetí posledního ročníku střední školy – slouží k určení
pořadí přijatých uchazečů
Přijímací zkouška se nekoná.
Pro obory vzdělání skupiny 82 – Umění a užité umění
Obory vzdělání:
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář)
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Zaměření na práce truhlářské, zaměření
na práce čalounické a dekoratérské)
Kritéria:
 Ukončení povinné školní docházky
 Vyhovující zdravotní stav posouzený odborným lékařem
 Výsledky talentové zkoušky z výtvarné výchovy – kresba tužkou podle předlohy
 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – celkový průměr známek na konci
školního roku v osmého a v pololetí devátého ročníku základní školy
 Umístění ve výtvarných soutěžích publikovaných ve Věstníku MŠMT ČR
Bodové hodnocení
Talentová zkouška z výtvarné výchovy
Hodnocení
známkou
Bodové
hodnocení

1

2

3

4

5

20

15

10

5

0

Celkový prospěch
Průměrný
prospěch
Bodové
hodnocení

2–
2,5

2,5 –
3

3–
3,5

3,5 –
4

4–
4,5

4,5 –
5

5–
5,5

5,5 –
6

6–
6,5

6,5 –
7

Více
než 7

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

V řádku průměrný prospěch je uveden součet průměrného prospěchu za dvě pololetí.
Z tohoto důvodu řádek začíná průměrným prospěchem 2,0 (tj. 2 x 1,0).
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Umístění ve výtvarných soutěžích
Umístění na 1. – 3. místě v celostátní soutěži
Umístění na 1. – 3. místě v krajské soutěži

5 bodů
3 body

Výsledné hodnocení
Maximální počet bodů – 35
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky – dosažení minimálně 14 bodů, tj. 40% maximálního
počtu. V případě rovnosti bodů rozhoduje hodnocení celkového prospěchu.

Pro nástavbové obory vzdělání
36-44-L/51 Stavební provoz – denní a dálkové studium
23-43-L/51 Provozní technika – denní a dálkové studium
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba - denní studium

První kolo přijímacího řízení
Kritéria:
 Vyučení v oboru vzdělání s výučním listem stanoveném nařízením vlády o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 Vyhovující zdravotní stav posouzený odborným lékařem



Výsledky Jednotné přijímací zkoušky - písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – celkový průměr známek na konci
druhého ročníku a v pololetí třetího ročníku absolvovaného oboru vzdělání s výučním
listem

Bodové hodnocení
Jednotná přijímací zkouška
Maximální počet bodů
Písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura
Písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika
a její aplikace
Celkem

50
50
100
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Celkový prospěch
Průměrný prospěch
Bodové hodnocení

2,0
60

3,0
50

4,0
40

5,0
30

6,0
20

7,0
10

8,0
0

V řádku průměrný prospěch je uveden součet průměrného prospěchu za dvě pololetí.
Z tohoto důvodu řádek začíná průměrným prospěchem 2,0 (tj. 2 x 1,0).
Hodnotí se celkový prospěch zaokrouhlený na jedno desetinné místo. Prospěchu
odpovídající počet bodů se stanoví lineární interpolací. Způsob přiřazení je jasný z následující
tabulky.
Průměrný prospěch
Bodové hodnocení

2,0
60

2,1
59

2,2
58

2,3
57

2,4
56

2,5
55

2,6
54

2,7
53

2,8
52

2,9
51

3,0
50

Výsledné hodnocení
Maximální počet bodů - 160
Jednotná přijímací zkouška – maximálně 100 bodů, váha 62,5%
Celkový prospěch – maximálně 60 bodů, váha 37,5%
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky – dosažení minimálně 48 bodů, tj. 30% z maximálního
počtu. V případě rovnosti bodů rozhoduje hodnocení Jednotné přijímací zkoušky.
Další kola přijímacího řízení
Kritéria:
 Vyučení v oboru vzdělání s výučním listem stanoveném nařízením vlády o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 Vyhovující zdravotní stav posouzený odborným lékařem


Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – celkový průměr známek na konci
druhého ročníku a v pololetí třetího ročníku absolvovaného oboru vzdělání s výučním
listem

Celkový prospěch
Průměrný prospěch
Bodové hodnocení

2,0
60

3,0
50

4,0
40

5,0
30

6,0
20

7,0
10

8,0
0

V řádku průměrný prospěch je uveden součet průměrného prospěchu za dvě pololetí.
Z tohoto důvodu řádek začíná průměrným prospěchem 2,0 (tj. 2 x 1,0).
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Hodnotí se celkový prospěch zaokrouhlený na jedno desetinné místo. Prospěchu
odpovídající počet bodů se stanoví lineární interpolací. Způsob přiřazení je jasný z následující
tabulky.
Průměrný prospěch
Bodové hodnocení

2,0
60

2,1
59

2,2
58

2,3
57

2,4
56

2,5
55

2,6
54

2,7
53

2,8
52

2,9
51

3,0
50

Výsledné hodnocení
Maximální počet bodů - 60
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky – dosažení minimálně 18 bodů, tj. 30% z maximálního
počtu
Upozornění k podávání přihlášek:
Vzhledem k tomu, že hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání je součástí kritérií
přijímacího řízení, je nutné celkový prospěch v požadovaných ročnících a pololetích vyplnit
na příslušném místě v přihlášce společně s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby nebo
k přihlášce přiložit kopie příslušných vysvědčení.
Maximální počty přijatých žáků
Obory vzdělání s výučním listem
Kód
36-67-H/01
36-56-H/01
36-64-H/01
33-56-H/01
23-55-H/01
36-69-H/01
36-52-H/01
36-52-H/02
23-51-H/01
33-59-H/01
82-51-H/02
36-67-H/01
36-56-H/01
36-64-H/01
33-56-H/01
23-55-H/01
36-69-H/01
36-52-H/01
36-52-H/02
23-51-H/01
33-59-H/01

Název oboru vzdělání
Zedník, zedník-obkladač
Kominík
Tesař
Truhlář
Klempíř - stavební výroba
Pokrývač
Instalatér
Mechanik plynových zařízení
Strojní mechanik - zámečník
Čalouník
Umělecký truhlář a řezbář
Zedník, zedník-obkladač
Kominík
Tesař
Truhlář
Klempíř - stavební výroba
Pokrývač
Instalatér
Mechanik plynových zařízení
Strojní mechanik - zámečník
Čalouník

Délka a forma studia
3 roky, denní
3 roky, denní
3 roky, denní
3 roky, denní
3 roky, denní
3 roky, denní
3 roky, denní
3 roky, denní
3 roky, denní
3 roky, denní
3 roky, denní
1 rok, zkrácené denní
1 rok, zkrácené denní
1 rok, zkrácené denní
1 rok, zkrácené denní
1 rok, zkrácené denní
1 rok, zkrácené denní
1 rok, zkrácené denní
1 rok, zkrácené denní
1 rok, zkrácené denní
1 rok, zkrácené denní

Max. počet
48
20
30
60
14
8
30
24
20
6
6
10
10
15
10
10
10
10
10
5
5
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Ostatní obory vzdělání
Kód
82-51-L/02
36-43-M/01
36-44-L/51
23-43-L/51
33-42-L/51
36-44-L/51
23-43-L/51

Název oboru vzdělání
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Stavební materiály
Stavební provoz
Provozní technika
Nábytkářská a dřevařská výroba
Stavební provoz
Provozní technika

Délka a forma studia
4 roky, denní
4 roky, denní
2 roky, denní nástavbové
2 roky, denní nástavbové
2 roky, denní nástavbové
3 roky, dálkové nástavbové
3 roky, dálkové nástavbové

Max. počet
24
0
15
15
30
30
30

Výsledky přijímacího řízení

Název oboru
Zedník
Tesař
Truhlář
Čalouník
Klempíř
Pokrývač
Strojní mechanik
Instalatér
Kominík
Mechanik plynových zařízení
Umělecký truhlář a řezbář
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Zedník – zkrácené studium
Tesař – zkrácené studium
Truhlář – zkrácené studium
Čalouník – zkrácené studium
Klempíř – zkrácené studium
Pokrývač – zkrácené studium
Strojní mechanik – zkrácené studium
Instalatér – zkrácené studium
Kominík – zkrácené studium
Mechanik plynových zařízení – zkrácené studium
Stavební provoz – denní studium
Stavební provoz – dálkové studium
Provozní technika – denní studium
Provozní technika – dálkové studium
Nábytkářská a dřevařská výroba – denní

Kód KKOV

Přihlášeno

Přijato

36-67-H/01
36-64-H/01
33-56-H/01
33-59-H/01
23-55-H/01
36-69-H/01
23-51-H/01
36-52-H/01
36-56-H/01
36-52-H/02
82-51-H/02
82-51-L/02
36-67-H/01
36-64-H/01
33-56-H/01
33-59-H/01
23-55-H/01
36-69-H/01
23-51-H/01
36-52-H/01
36-56-H/01
36-52-H/02
36-44-L/51
36-44-L/51
23-43-L/51
23-43-L/51
33-42-L/51

14
7
43
4
4
0
22
25
9
12
7
12
2
16
16
14
8
2
1
4
8
9
7
14
9
5
4

14
7
43
4
4
0
20
25
9
12
6
12
2
16
16
5
8
2
1
4
8
9
5
12
7
4
2
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky maturitních zkoušek
Celkem ve školním roce 2016/2017
Přihlášeno Nepřipuštěno
53
10

Omluveno
9

Konalo
34

S vyznamenáním
4

Prospělo
15

Neprospělo
15

Z toho žáci opakující některou dílčí maturitní zkoušku
Počet žáků
12

Úspěšně
4

Neúspěšně
8

Výsledky závěrečných zkoušek

Tříleté studium
Zkrácené studium
Profesní kvalifikace
Celkem

Přihlášeno S vyznamenáním
98
13
50
15
32
10
180
38

Prospělo Neprospělo
77
7
29
1
21
1
127
9

Nekonalo
1
5
0
6

Účast a výsledky reprezentantů školy v soutěžích odborných
dovedností
Regionální kolo soutěže KOVO JUNIOR 2017 - obor vzdělání strojní mechanik, SPŠ Břeclav,
březen 2017
Zemské kolo Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru
vzdělání klempíř, Vyškov, únor 2017 - 2. místo v soutěži družstev
Zemské kolo Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru
vzdělání pokrývač, Vyškov, únor 2017 – 3. místo v soutěži družstev
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Zemské kolo Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru
vzdělání tesař, Ostrava, únor 2017
Soutěž odborných dovedností 2017 TRUHLÁŘ JUNIOR oboru truhlář – Slavkov u Brna, duben
2017 – 4. místo v soutěži družstev
Obkladačská naděje 2017, Praha, duben 2017
12. evropská profesní soutěž tesařů, Švýcarsko, Basilej, říjen 2016
Medzinárodná súťaž zručnosti žiakov MLADÝ STAVBÁR 2017 na Slovensku, Žilina, obor
vzdělání tesař, říjen 2016
Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov stredných odborných škôl s
medzinárodnou účasťou - CONECO 2017, obor vzdělání tesař, Slovensko, Bratislava, březen
2017
21. ročník mezinárodní soutěže žáků ve svařování Zlatý pohár LINDE, SOŠ Frýdek-Místek,
duben 2017
Mezinárodní soutěž MURÁR, Slovensko, Nitra, obor vzdělání zedník, duben 2017
Mezinárodní soutěž Installations und Gebäudetechnik 2017 v Rakousku, Pöchlarn, obor
vzdělání tesař, květen 2017
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělávání
klempíř, Brno, duben 2017
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělávání
kominík, Brno, duben 2017
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělávání
pokrývač, Brno, duben 2017 – 1. místo v soutěži družstev
Zemská soutěž učňů oboru instalatér, Rakousko, Zistersdorf, červen 2017
Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností v oboru čalouník, Brno,
listopad 2017 – 1. místo v soutěži družstev
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017
Úvod
Minimální preventivní program je definován jako konkrétní dokument školy zaměřený na
výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj zejména
pak na jejich rozvoj komunikativních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků,
pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy
a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy.
Primární prevence
Nespecifická primární prevence
Veškeré aktivity podporující zdravý životní styl. Hlavním cílem je kladně působit na mladé lidi
a jejich životní styl, osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného
využívání a organizace volného času. Cílem je zabránit výskyt rizikového chování
(např. záškoláctví, šikana, rasizmus, vandalizmus, kriminalita, týrání, ohrožování mravní
výchovy mládeže, delikvence, užívání tabáku a dalších omamných a psychotropních látek).
Specifická primární prevence
aktivity a programy, které jsou zaměřeny na předcházení a omezování výskytu jednotlivých
forem rizikového chování.
Efektivní primární prevence
kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především programy pomáhající
čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání
konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti
a stresu apod.
Neúčinná primární prevence
zastrašování, citové apely, pouhé předávání informací, samostatné realizované jednorázové
akce, potlačování diskuze. Nebo hromadné aktivity nebo promítání filmu bez doplňujícího
rozhovoru v malých skupinkách. Základním zdrojem programu je Metodický pokyn MŠMT
k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních č. j. 20 006/07-51 ze dne 16. 10. 2007. Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy má stěžejní podíl v primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
v České republice. V oblasti protidrogové primární prevence bylo ministerstvo usnesením
vlády č. 549/2003, o posílení národní protidrogové politiky, pověřeno koordinací primární
protidrogové prevence na mezirezortní úrovni.
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Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství,
mládeže a tělovýchovy má za cíl dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře
přiměřené věku.
Podmínky pro fungování minimálního preventivního programu
Ředitel školy
Ředitel školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů – zejména
zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci
sociálně patologických jevů, koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným
vyhodnocováním Minimálního preventivního programu a jeho začleněním do osnov
a učebních plánů školního vzdělávacího programu školy. Podporuje týmovou práci metodika
s výchovným poradcem, třídních učitelů a dalších pracovníků školy při přípravě, realizaci
a vyhodnocování MPP.
Školní metodik prevence
Činnost školního metodika prevence je vymezena právním předpisem a řídí se přílohou č. 3
vyhlášky č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních,
v platném znění. Spolupracuje mj. s dalšími organizacemi zaměřenými na oblast prevence
sociálně patologických jevů (např. s orgány státní správy a samosprávy, se středisky
výchovné péče, s poradnami zdravotnických zařízení, s Policií ČR, s orgány sociálně-právní
ochranou dětí a mládeže, s preventivně výchovnými zařízeními, s centry krizové intervence
a dalšími regionálními a neziskovými organizacemi). Pečuje o svůj odborný rozvoj formou
dalšího vzdělávání v problematice specifické prevence.
Třídní učitel
Třídní učitel spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů,
podílí se na realizaci MPP a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, motivuje k vytvoření
vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich důsledném
dodržování (vytváření otevřené, bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve
třídě), podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy, získává a udržuje si
přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.
Školní řád
Školní řád v oblasti prevence sociálně patologických jevů – snaha o důsledné dodržování
Školního řádu a vnitřního řádu školy a vnitřního řádu školského zařízení ve vztahu k prevenci
sociálně patologických jevů ve školách.
Školní řád školy je přístupný na internetových stránkách naší školy.
Plán minimálního preventivního programu
Na tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí
pracovníci školy. Koordinace tvorby a kontrola realizace patří ke standardním činnostem
metodika prevence. Při tvorbě a vyhodnocování MPP školní metodik dle potřeby
spolupracuje s dalšími odborníky.
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Informační nástěnky
Informační nástěnky s aktuální a specifickou tématikou, případně i tématikou životního stylu
budou umístěny na přístupném místě pro všechny žáky. Součástí nástěnek budou aktuální
informace o konzultačních hodinách výchovného poradce a školního metodika prevence pro
žáky a jejich rodiče a vhodné materiály s protidrogovou tématikou. Cílem je umožnit přístup
k informacím ze strany žáků a na základě těchto informací zaměřit aktivity v rámci
preventivního působení k zefektivnění primární prevence na škole.
Součástí nástěnek budou i další materiály týkající se dané problematiky, např. kontakt na
organizace a instituce poskytující odbornou pomoc. Seznamy organizací, které nabízejí
aktivity pro děti a mládež v jejich volném čase. A dále vhodné publikace a propagační
materiály, které budou aktuálně obměňovány.
Cíl informačních nástěnek
Cílem je přísun vhodných informací k žákům a upozornění na problémy životního stylu
a snaha dovést žáky k zamyšlení. Upoutat žáky vhodnými alternativami trávení volného času.
Informační materiály
Informačními materiály se rozumí literatura, videokazety, informace o všech dostupných
institucích a organizacích, prospekty atd., které se týkají sociálně patologických jevů nebo
problematiky životního stylu. Veškeré informační materiály budou vhodně rozděleny podle
obsahu pro pedagogy, žáky, případně rodiče žáků. Veškeré informační materiály budou
podle potřeby aktualizovány.
Cíl informačních materiálů
Cílem informačních materiálů je přísun vhodných informací k žákům, případně rodičům
o drogové problematice, legislativě a o organizacích zabývajících se sociálně patologickými
jevy. Dále informovanost pedagogů o MPP, o zásadách postupů v případě výskytu sociálně
patrických jevů ve škole, o změnách systému prevence, legislativě, o organizacích
zabývajících se drogovou problematikou. Evidování okruhů v daném tématu, o které se žáci
nejvíce zajímají a z toho vyplývající zaměření protidrogového působení. Možnost
monitorování skryté populace ohrožených žáků, případně stanovení včasné intervence.
Poskytování poradenských služeb
Žák má právo na poradenské služby ve škole a školských zařízeních podle § 2 písm. c,
vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
v platném znění. Tyto služby zajišťuje výchovný poradce školy a školní metodik prevence ve
spolupráci s dalšími pedagogy (učitel odborného výcviku, třídní učitel).

Žák i jeho rodiče mají právo navštívit tyto pedagogy, u kterých mohou získat informace, rady
nebo pomoc v nejrůznějších záležitostech (např. drogové problematiky).
Zařazení tematických okruhů
Zneužívání omamných látek a psychotropních látek (OPL), způsoby propagace tabákových
výrobků a alkoholu a jejich negativní vliv na zdraví. Možné důsledky a experimentování s OPL
a rizika z nich vyplývajících. Legislativa v souvislosti se zneužíváním, výrobou a distribucí OPL.
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Občanské a trestní právo, právní odpovědnost mladistvých. Role rodiny pro prevenci
zneužívání drog apod.
Rizikové problémy životního stylu, špatná životospráva a špatné stravovací návyky. Bulimie,
anorexie. Dále stres, konflikty, závislosti na hracích automatech. Prevence šíření pohlavních
chorob, onemocnění HIV/AIDS.
Šikana, syndrom CAN, rasizmus, xenofobie, sekt. Globální problémy a péče o životní
prostředí, zodpovědnost člověka za přírodní systém. Civilizační choroby a negativní vliv
reklam.
Společenský a sociální rozvoj. Práva, svobody a povinnosti občanů ČR. Celoživotní vzdělávání
– jeho význam a nutnost. Potřeby a zájmy člověka, potřeba krásy a umění v životě. Přátelství
a láska a volba životního partnera. Manželství a plánované rodičovství. Kultura bydlení,
domov a péče státu o rodinu. Rodina a její význam, manželská poradna.
Osobnostní rozvoj a rozvoj komunikačních dovedností. Kultura chování ve společnosti
(rodina, kolektiv, škola). Hygiena práce a způsoby trávení volného času. Tolerance
a přátelství. Co je morálka, kladné a záporné vztahy mezi lidmi. Ohleduplnost a takt vůči
handicapovaným či jinak zdravotně postiženým dětem a občanům.

Postup školy při zneužití a konzumaci alkoholu, tabáku a dalších omamných
a psychotropních látek
viz. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících předpisů
V případě, že je žák přistižen při konzumaci tabáku nebo omamné či psychotropní látky (dále
OPL) v prostorách školy, odborného výcviku nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí
školou pořádaných, je primárně nutné mu v další činnosti zabránit. OPL a tabák je třeba
žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL
do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá
lékařskou pomoc.
Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam
s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má OPL), který založí školní metodik prevence
do své agendy a vyrozumí vedení školy.
V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany
dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánů sociálně
právní ochrany vyžadovat pomoc.
Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy
je žák schopen výuky.
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Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní
ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou
působností podle místa bydliště dítěte.
V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
Z konzumace OPL ve škole je potřeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za
nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání OPL.
V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test
na přítomnost alkoholu – dechová zkouška nebo jiných OPL – ze slin. Pokud je výsledek testu
pozitivní, o události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem
OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
Distribuce OPL ve škole
Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána
a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak
rozhodující. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které v danou
chvíli u sebe žák má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže
specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný
čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním
řádem.
Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí
o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení policie ČR, protože se
jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě
mladší 18 let, vyrozumí škola zákonného zástupce a orgán sociálně právní ochrany obce
s rozšířenou působností.
Nález OPL ve škole
V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za
omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
 látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury
 o nálezu ihned informují vedení školy
 za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo
nálezu
 obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního
trezoru
 o nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky
V případě, že pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe,
postupují takto:
 jedná se o podezření e spáchání trestného činu nebo přestupku a proto řešení této
situace spadá do kompetence Policie ČR
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bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného
zástupce žáka
žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem, u žáka
v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí

Nahlášení krádeže žákem
 události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného
 věc předat orgánům činným v trestném řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení
Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto
možnost
 v případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně právní ochrany (žáci
mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení
Krádeže, zejména mobilních telefonů a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami
protiprávního jednání, se kterými se lze v prostředí školy setkat.
Jak postupovat preventivně proti krádežím
Ve školním řádu uvést, že krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém
jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí
poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
Upozornit žáky a jejich zákonné zástupce, že nošení cenných věcí (zejména věcí malých
rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola ve školním
řádu zdůrazní, že cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do
školy nosit. Ředitel školy ve školním řádu určí způsob zajištění těchto předmětů na určeném
místě.
I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy nesouvisející s vyučováním, nelze se
odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně
zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000,- Kč (§1 NV
č. 258/1995 Sb., kterým se provádí Občanský zákoník), pokud budou věci převzaty do
úschovy, hradí se škoda bez omezení.
Jak postupovat preventivně proti vandalizmu
Ve školním řádu uvést, že každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil,
a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo
z nedbalosti.
V poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a
žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému
jednání vyhnout.
Jak postupovat při vzniku škody
Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam
a pokusit se viníka odhalit.
V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu
škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o
náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.
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Postup při řešení šikany
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni se odborně vzdělávat v oblasti prevence šikany
a neprodleně aktivně čelit projevům šikanování, jakmile je sami zjistí nebo jsou o nich
informování jinou osobou, nebo skupinou osob.
Zajistí okamžité informovování preventisty, výchovné poradkyně, vedení školy, třídního
učitele. Pomáhají přesně rekonstruovat daný stav problému, přispívají ke zmapování situace
v patřičných širších souvislostech, podporují co nejpřesnější diagnostikování stadia šikany.
Zaujmou zásadní stanovisko co nejrychleji a přizvou podle potřeby k jednání další členy týmu
a pracovníka odpovědného za prevenci sociálně patologických jevů na škole. Poradí se
v nejbližším termínu o tom, jak informovat rodiče oběti agresora, případně kdo tímto úkolem
bude přesně pověřen.
Prioritou bude vždy ochrana oběti, zachování důvěrností informací zejména vůči oběti
a tomu, kdo na šikanu upozornil. Současně bude proti zjištěným projevům šikany navržen
a koordinován celkový postup i sled jednotlivých výchovných opatření v souladu s čl. 6, 7
a 10 Metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č. j. 24246/2008/6). Jeho znalost je závazná
pro všechny učitele, zvláště pak pro členy výše uvedeného týmu. Podle potřeby budou
přizváni ke spolupráci další učitelé, případně odborníci u odborných pracovišť mimo školu,
kompetentní pracovníci ze specializovaných institucí, zástupci Policie ČR (viz. Metodický
pokyn, čl. 9). Prioritou je okamžitá krizová intervence a dále systematická individuální práce
s obětí šikany a s agresorem a s kolektivem třídy, kde se šikana vyskytla (viz. třídní učitel,
preventista, výchovná poradkyně, vedení školy). Přizvání odborníků mimo školu navrhne
ředitel školy na doporučení preventivy v případě, že šikana přeroste počáteční stadium
a škola nezvládne situaci vlastními silami. O tomto rozhodnutí bude vedení školy informovat
rodiče oběti, agresora, případně rodičovskou veřejnost šikanou zasaženého kolektivu.
Na začátku školního roku budou všichni studenti seznámeni s kázeňskými postihy – možnými
důsledky prováděného šikanování.
Prevence – struktura
V rámci výuky společenských oborů podporovat zdravý životní styl, provádět v hodinách
výcvik sociálně patologických dovedností, zdůrazňovat problematiku návykových látek, vliv
prostředí na člověka, východiska ze stresových situací, úlohu zájmů, koníčků a sportu,
promítání školních videokazet s následným rozborem a besedou.
Metodik prevence:
Kontakt:

Mgr. Arnošt Bár
arnost.bar@volny.cz

Metodik prevence
 metodik prevence vytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci
 komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává
podněty k možné nápravě
 spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence
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koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole,
dokumentuje preventivní práce školy
hodnotí realizaci minimálního preventivního programu

Adresář organizací
Tísňová linka
Záchranná služba
Hasiči
Policie ČR

112
155
150
158

Seznam zařízení
Hybešova 15, 602 00 Brno – PPP Brno
Zachova 1, 602 00 Brno – ředitelství a ekonomické oddělení
Kohoutova 4, 613 00 Brno
Mjr. Nováka 7, 664 91 Ivančice
Nádražní 232, 667 01 Židlochovice
Sládkova 45, 613 00 Brno – Poradenské centrum pro primární prevenci rizikových jevů
Seznam literatury, DVD
MŠMT doporučuje Co dělat, když … – vydalo MŠMT odbor pro mládež a odbor speciálního
školství v Praze
Neonacizmus a extremizmus – dokumentární film
Kyberšikana – dokumentární film
Šikana, rasizmus a xenofobie ve škole – dokumentární film
Pravda o drogách – dokumentární film
Co dělat, když … – praktické náměty k prevenci a intervenci rizikového chování – Raabe
Efektivní myšlení – Rebo Produktion
Násilí ve vztazích teenagerů – manuál pro učitele, Rosa
Podklady v legislativě
Zákony
359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí
91/1998 Sb. O rodině
167/1998 Sb. O návykových látkách
218/2003 Sb. O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
561/2004 Sb. Školský zákon
563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících
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Vyhlášky
72/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných
73/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
317/2005 Sb. O dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému
Metodické pokyny
20 006/2007-51 vymezuje patologické hráčství jako velmi rizikový vliv pro zdravý rozvoj
mladé generace. Cílem projektu je přispět k prevenci těchto sociálně patologických jevů
nejen poskytnutí informací, ale i zážitkem ze setkání s vyléčeným hráčem.
14 423/98-22 spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a vyšetřování
kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané
14 514/2000-51 k prevenci sociálně patologických jevů ve škole
28 257/2000-22 k prevenci šikanování
10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování,
prevenci a postihu záškoláctví
25 884/2003-24 spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při
prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže na dětech a mládeži páchané
11691/2004-24 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
Ostatní dokumenty
1305/2004 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji
Protidrogová strategie EU na období 2005-2012
Úmluva o právech dítěte
Školní řád
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/17 bylo zaměřeno zejména
na přípravu pedagogických pracovníků na maturitní a závěrečné zkoušky, nové metody
a trendy výuky, inovaci učiva odborných předmětů, inkluzi, přístup k žákům se specifickými
vzdělávacími potřebami a vzdělávání týkající se provozních záležitostí.

Přehled absolvovaných kurzů a školení

Vzdělávání, kurz, školení, seminář
Odborná školení pedagogických pracovníků
Vzdělávání výchovných poradců
Vzdělávání metodiků prevence sociálně patologických jevů
Vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství
Semináře k provozu školy – evidence žáků, registr smluv, datové schránky atd.
Seminář o využití ICT ve výuce a evidenci
Školení pedagogických pracovníků – metodika, didaktika atd.
Školení k inkluzi a problematice přístupu k žákům se SVP
Vzdělávání pedagogických pracovníků k nové maturitní zkoušce

Počet účastníků

28
2
1
4
6
5
21
5
15
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Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
Organizace přehlídky České ručičky.
Účast na veletrzích vzdělávání, přehlídkách a prezentacích středních škol.
Odborná školení stavebních firem pro zájemce z řad žáků a pedagogických pracovníků.
- moderní technologie, nové materiály atd.
Uspořádání sportovních soutěží na úrovni města Brna a Jihomoravského kraje.
Organizace krajských, celostátních a mezinárodních soutěží odborných dovedností žáků.
Spoluúčast při organizaci Mezinárodního
strojírenského veletrhu v areálu BVV.

stavebního

veletrhu

a

Mezinárodního

Účast na přehlídce pomůcek Jihomoravská hvězda.
Pasování absolventů na tovaryše - slavnostní vyřazení absolventů vybraných řemeslných
oborů.
Talent program - vzdělávací program pro zájemce z řad talentovaných žáků školy.
Přijímání žáků do stavu učňovského – šerpování.
Návštěvy žáků v Moravian Science Centru Brno - VIDA Centru.
Kurzy odborného vzdělávání v rámci projektu OPVK.
Dny s řemeslem pro žáky základních škol v rámci projektu OPVK.
Organizace oborových dnů v rámci projektu Šikovné ručičky JMK - cesta k řemeslu.
Smluvní spolupráce s městskou částí Brno-Bosonohy - realizace produktivní práce žáků pod
odborným dozorem učitelů odborného výcviku, publikování v Bosonožském zpravodaji,
aktivity ve volnočasovém středisku BOSA v obci - výstavy prací žáků atd., spolupráce s komisí
pro školu, mládež a sport ÚMČ.
Ukázky činnosti Záchranného sboru, Hasičského sboru, Policie ČR a Městské policie pro žáky
školy.
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Organizace dnů otevřených dveří pro zájemce o studium a širokou veřejnost – 12 dní ve
školním roce.
Zprostředkování kontaktů s poradenskými a diagnostickými zařízeními pro žáky a rodiče.
Účast žáků školy na mezinárodních výzkumech a šetřeních organizovaných ČŠI, NÚV, UIV,
MŠMT - PISA apod.
Postupné zveřejňování dalších elektronických učebních textů na www stránkách v rámci elearningu volně přístupných žákům i veřejnosti.
Mikulášské besídky a další akce pro žáky mateřských škol.
Účast na akci Ukliďme Česko – ukliďme Bosonohy.
Účast na akci Zavírání přírody.
Účast na akci Živá příroda.
Fan klub na podporu brněnského sportu.
Účast na celostátní sbírce Ligy proti rakovině.
Zájmové a tematické kroužky – řezbářský, kreslící, práce s Turbocad, Daex, programování
CNC.
Vzdělávací aktivity pro žáky ostatních škol podílejících se na činnosti Centra odborného
vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje.
Aktivity Domova mládeže:
Výtvarné aktivity - malování na hedvábí, Ttwist Art, Furošiki, Pout pourri, smaltování na
vařiči, dekorace skla, vánoční aranžování, velikonoční aranžování.
Vědomostní kvízy a testování paměti žáků na domově mládeže.
Přebor v šachu, kulečníku, futsalu, florbalu, střelbě ze vzduchovky, stolním tenisu, stolním
fotbalu a piškvorkách.
Návštěva minigolfu.
Čtyři přátelská sportovní utkání s reprezentanty domovů mládeže ve městě Brně.
Pravidelný čtenářský kroužek domova mládeže.
Výstavba a pravidelná údržba Živé zahrady v areálu školy.
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Z činnosti úseku výchovy mimo vyučování
Činnost úseku vycházela ze Školního vzdělávacího programu domova mládeže a úseku
výchovy mimo vyučování při Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy, který
zpracoval zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování s kolektivem pedagogických
pracovníků domova mládeže a úseku výchovy mimo vyučování.
Prvořadý úkol byl začlenění prvních ročníku do systému života na domově mládeže v rámci
všech podmínek stanovených v oblasti mezilidských vztahů, schopnosti svobodného
přijímaní všech norem společenského života, které se vytváří v prvních měsících pobytu žáků
na domově mládeže. Tak jako každý rok, tak i letos byli všichni žáci seznámeni a poučení, jak
efektivně využívat svůj volný čas na domově mládeže s prioritou na sebevzdělávání
a samostudium. Oblast zájmová se naplnila již průběhu měsíce září, kdy měli možnost si
všichni ubytovaní žáci na DM zvolit svoji sportovní, kulturní nebo i jinou možnost využívaní
svého volného času k rozvoji buď svých sportovních, uměleckých nebo jiných zájmů zvolením
patřičného kroužku, které jsou až doposud denně z řad žáků hojně využívány.

V průběhu září se konaly osobní pohovory všech nových žáku, kde byla zjišťována jejich
schopnost se uplatnit v nastávajícím kolektivu a jejich začleněni do něj. Bylo posuzováno
jejich morální a etické smýšlení nad tím, co je čeká a jaké jsou jejich představy.
V oblasti problémů dnešní mládeže na úseku VMV se v hodnoceném období nevyskytl žádný
problém z oblasti negativních vlivů a nesourodosti mezi žáky.
Všichni pedagogičtí pracovníci na úseku VMV se svojí činností snažili o zajištění harmonie
v souladu žák – vychovatel tak, aby byli vždy nápomocni a k dispozici při řešení všech
vzniklých situací a na základě zásad vzájemné komunikace je pomohli řešit.
Organizováním návštěvy různých kulturních akcí v rámci multikulturní výchovy jsme rozvíjeli
kulturní chápání a cítění žáku. V rámci rozumové výchovy byli žáci domova mládeže
seznamovaní s bezpečnostními, hygienickými a požárními směrnicemi a v této oblasti
proškoleni. Byli vedeni k odpovědnosti za svěřený majetek a inventář na DM. Důležitou roli
ve výchově mladého člověka jsou přednášky a besedy na různorodá témata, která jsou ve
středu jejích zájmu a pozornosti. Na domově mládeže tyto besedy a přednášky probíhaly ve
sledovaném období dle harmonogramu jednotlivých výchovných skupin. Pracovní výchova
byla zaměřena na zlepšení životního prostředí, udržovaní pořádku na DM a jeho okolí.
Sportovní kroužky se orientuji především na sálovou kopanou, florbal, posilovaní, stolní tenis
a v letních měsících nohejbal a tenis.
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2016/2017 Česká školní inspekce na škole žádnou inspekční činnost
nerealizovala.

Další kontroly dodržování právních předpisů
Kontrola dotačního a rozvojového programu MŠMT-podpora soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání 2014/15 provedená odborem pro mládež MŠMT dne 26. 9. 2016 – protokoly
o kontrole č. j. MSMT 27069/2016-1 a MSMT 27069/2016-2 – bez závad.
Kontrola dodržování povinností podle §3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
provedená Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj 10. 1. 2017
– protokol o kontrole č. j. 961/9.42/17-1 – bez závad.
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Základní údaje o hospodaření školy
Ze zprávy o činnosti příspěvkové organizace v roce 2016
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Vzdělávací nabídka Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková
organizace zahrnovala:










Denní formu výuky tříletých oborů vzdělání s výučním listem zedník, tesař, klempíř,
pokrývač, kominík, truhlář, čalouník, umělecký truhlář a řezbář, instalatér, mechanik
plynových zařízení, strojní mechanik.
Jednoleté zkrácené studium oborů vzdělání s výučním listem zedník, tesař, klempíř,
pokrývač, kominík, truhlář, čalouník, mechanik plynových zařízení, strojní mechanik.
Denní formu výuky čtyřletého maturitního oboru vzdělání - uměleckořemeslné
zpracování dřeva.
Denní formu výuky dvouletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz,
provozní technika, nábytkářská a dřevařská výroba.
Dálkovou formu výuky tříletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz
a provozní technika.
Další profesní vzdělávání dospělých – kvalifikační a rekvalifikační studium (kurzy,
zaškolení atd.), základní, rozšiřovací a opakované kurzy a školení pracovníků vybraných
profesí, vzdělávací kurzy a školení pracovníků z odborné praxe.
Svářečské kurzy zakončené svářečskými zkouškami, kurzy zakončené úředními
svářečskými zkouškami podle evropských norem a periodická svářečská přezkoušení.
Přípravné kurzy ke zkouškám profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb.
Možnost konání zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. Škola je
autorizovanou osobou pro přezkoušení v profesních kvalifikacích souvisejících s hlavní
vzdělávací nabídkou.
Počty žáků
Školní rok
Obory s výučním listem
tříleté

2013/2014 2014/2015 2015/2016
615

534

438

Maturitní obory čtyřleté

71

56

36

Denní nástavbové studium
Dálkové nástavbové
studium

46

47

48

79

72

54

811

709

576

Celkem
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Součástí školy je domov mládeže, ve kterém bylo v průměru ubytováno celkem 133 žáků,
z toho 98 žáků středních škol a 35 studentů VOŠ
Další součástí školy je výdejna stravy s kapacitou 800 strávníků. Strava je smluvně zajištěna
a dovážena ze Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková
organizace, Čichnova 23.
Průměrně se stravovalo: snídaně 91 žáků, obědy 199 žáků, 88 zaměstnanců, večeře 91 žáků,
7 zaměstnanců
Plnění úkolů v personální oblasti
Přepočtený počet zaměstnanců za organizaci

učitelé
učitelé OV
vychovatelé
ostatní
pedagogové
nepedagogičtí
pracovníci
Celkem

2015
31,253
36,111
6,701

2016
31,131
33,833
6,582

Index
0,996
0,937
0,982

Rozdíl
-0,122
-2,278
-0,119

0,298

0,000

0,000

-0,298

42,163

45,690

1,084

3,527

116,526 117,236

3,999

0,710

Vzhledem ke stálému poklesu počtu žáků se projevil i pokles přepočtených úvazků
pedagogických pracovníků. V roce 2016 došlo ke zvýšení úvazků nepedagogických
pracovníků s ohledem na Centrum vzdělávání všem a u nového Regionálního vzdělávacího
centra ve stavebnictví JMK.
Konečný limit zaměstnanců pro rok 2016 určený JMK:
Limit zaměstnanců z MŠMT a JMK

Pedagog. pracovníci celkem

68,770

Pedagog. pracovníci celkem
3,000
Nepedagog. pracovníci
celkem
27,350
Nepedagog. pracovníci
celkem
11,500
Pracovníci celkem
110,620
Povolené překročení limitu
1,900

přepočtených úvazků
MŠMT
přepočtených úvazků
JMK
přepočtených úvazků
MŠMT
přepočtených úvazků
JMK
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Vyhodnocení plnění limitu zaměstnanců v roce 2016:

Pedagog. pracovníci celkem
Pedagog. pracovníci celkem
Nepedagog. pracovníci
celkem
Nepedagog. pracovníci
celkem
Pracovníci celkem
Vlastní činnost
Doplňková činnost

přepočtených úvazků
69,294 MŠMT
přepočtených úvazků
3,000 JMK
přepočtených úvazků
26,598 MŠMT
přepočtených úvazků
11,500 JMK
110,392
2,145
4,699
117,236

Průměrné platy podle struktury zaměstnanců
2015 2016 Index Rozdíl
30 518 30 223 0,990
-295
25 142 26 241 1,044 1 099
25 529 27 531 1,078 2 002
-25
25 469
0 0,000
469
21 378 21 975 1,028
597
24 391 25 708 1,054 1 317

učitelé
učitelé OV
vychovatelé
ostatní pedagogové
nepedagog. pracov.
Celkem

Navýšení průměrné mzdy je ovlivněno zvýšením tarifních platů. S klesajícím počtem žáků
nedošlo k úměrnému snížení pedagogických pracovníků a to s ohledem na dostatečné
zajištění teoretické výuky žáků.
Průměrné tarifní třídy

učitelé
učitelé OV
vychovatelé
nepedagog. pracov.
nepedagog. střediska

2016
12,03
9,19
8,08
7,36
9,83
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V roce 2015 bylo registrováno 23 školních úrazů žáků a 3 pracovní úrazy zaměstnanců.
V roce 2016 bylo registrováno 19 školních úrazů žáků a 1 pracovní úraz zaměstnance.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Výnosy
Výnosy z produktivní práce žáků v roce 2016 činily 1.145.259,00 Kč a splnily rozpočtový
předpoklad na 71,6 %. Výnosy z prodeje služeb vlastní činnosti – rekvalifikace, školení a kurzy
v částce 4.068.919,84 Kč splnily rozpočtový předpoklad na 101,7%.
Finanční majetek
v tis. Kč
Stav k
Stav k
31. 12. 2015
31. 12. 2016
Pokladna
60,85
179,17
Ceniny
92,89
68,15
Běžný účet
5 623,18
3 769,84
Běžný účet FKSP
178,44
325,84
Finanční majetek celkem
5 955,36
4 343,00

Pohledávky a závazky
Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 360 dnů jsou ve výši 178 tis. Kč. Tuto částku tvoří
převážně nedobytné pohledávky. Pohledávky jsou průběžně vyhodnocovány a vymáhány.
Pohledávky celkem činí 242 tis. Kč.
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Dotace a příspěvky
Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům

Účelový
znak

a

Ukazatel
b
A. 1. Neinvestiční dotace celkem

Hodnocení žáků a škol podle výsledků
33038 v soutěžích v roce 2015 - Excelence
středních škol 2015

33049

33052

33166

33353

v tom: platy
odvody
FKSP
Podpora odborného vzdělávání v roce
2016
v tom: platy
odvody
FKSP
ONIV
Zvýšení platů pracovníků regionálního
školství
v tom: platy
odvody
FKSP
Soutěže
v tom: OPPP
ONIV
Přímé výdaje na vzdělávání
v tom: platy
OON
ostatní (odvody, FKSP, ONIV)

Poskytnuto
k 31. 12. 2016

Čerpáno
k 31. 12. 2016

Vráceno
v průběhu
roku

Vratka
při
finančním
vypořádání

1

2

3

4= 1-2-3

39 650 979,00

39 650 975,65

0,00

3,35

19 527,00

19 527,00

0,00

0,00

14 411,00
4 900,00
216,00

14 411,00
4 900,00
216,00

1 516 121,00

1 516 118,61

1 118 907,00
380 428,00
16 786,00
0,00

1 118 907,00
380 428,00
16 783,61
0,00

961 331,00

961 330,04

709 469,00
241 219,00
10 643,00
307 000,00

709 469,00
241 219,00
10 642,04
307 000,00

307 000,00
36 847 000,00
26 914 000,00
62 000,00
9 871 000,00

307 000,00
36 847 000,00
26 914 000,00
62 000,00
9 871 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2,39
0,00
0,00

0,00

0,00

v Kč
Náhrady vyplacené v roce 2016 za prvních 14 dnů pracovní
neschopnosti

110 302,00
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Přehled projektů, které jsou spolufinancovány z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů, byla
na ně poskytnuta dotace ve výši již uskutečněných výdajů a jejichž financování bylo ukončeno
v roce 2016
v Kč
Posky- Účelový
tovatel znak
EU

86505

Název projektu

v roce
2014

Regionální vzdělávací centrum
stavebních řemesel
Jihomoravského kraje

v roce 2015

v roce 2016

celkem

17 283 754,93

2 890 861,48

20 174 616,41

0

0,00

Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů
v Kč na dvě
desetinná
místa

Neinvestiční dotace

Ukazatel

a

č. akce
(projektu)
EDS/SMVS

b

c

B. 1 Dotace celkem
v tom: jednotlivé
projekty EU/FM
Regionální vzdělávací
centrum stavebních
řemesel
Jihomoravského kraje

CZ.1.11/3.4.
00/27.0134
7

Skutečně

Skutečně

ukončen

ukončen

1

2

Předepsaná
číslo
čerpáno k
použito k
výše vratky
účelový jednací - 31. 12. 2016 31. 12. 2016
dotace při
pokud byl
znak není třeba pokud byl
finančním
projekt
projekt
uvádět
vypořádání

86505

d

3=1-2

748 426,33 748 426,33

0

748 426,33 748 426,33

0

Investice
Počátkem roku 2016 proběhla kolaudace a uvedení do provozu Regionálního vzdělávacího
centra stavebních řemesel JMK v hodnotě 25 597 tis. Kč. V rámci technického zhodnocení
budov byla instalována další etapa kamerového systému, žaluzie na jedné sekci Domova
mládeže a rozšířena Wi-Fi síť v celkové hodnotě 481 tis. Kč.
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Rok 2016 byl rokem investic do přípravy následujících akcí:
 702 tis. Kč – přípravné práce a tvorba projektové dokumentace pro celkovou
rekonstrukci areálového vodovodu a kanalizace
 817 tis. Kč – přípravné práce, projektová žádost, projektová dokumentace pro projekt
v rámci IROP – Multifunkční zařízení pro odborný výcvik modulových zdících systémů
a dřevo domků.
Doplňková činnost
V rámci doplňkové činnosti škola pronajímá nebytové prostory včetně poskytování služeb,
dále poskytuje ubytování studentům VŠ. Celkový zisk doplňkové činnosti je 140,46 tis. Kč.
Autoprovoz
Organizace disponovala k 1. 1. 2016 následujícím vozovým parkem:
 2 osobní vozidla kombi
 2 osobní vozidla sedan
 1 přívěsný vozík
 5 dodávkových vozidel
Z 5 dodávkových vozidel byla v provozu během roku 2016 pouze 3 vozidla a další bylo
vyřazeno z provozu v prosinci 2016. Organizace provozuje nyní pouze 2 dodávková vozidla,
což znamená kritický stav v zajištění odborného výcviku na odloučených stavbách.
Náklady na PHM činily v roce 2016 163 tis. Kč a opravy bylo vynaloženo 252 tis. Kč.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Informace o zavedení majetku zřizovatele předaného k hospodaření příspěvkové organizaci.
tis. Kč
Majetek
Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný
v tom: pozemky
stavby
sam. movité věci
DDHM
Ostatní
Ned.dlouh.hm.majetek

Stav k 31. 12.
2015
812,44
229 445,96
29 427,21
175 509,02
24 509,73
19 239,74
0
26 306,15

Stav k 31. 12.
2016
1085,82
256 054,86
29 427,21
202 760,06
23 867,59
20 396,59
0
2 236,07
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Inventarizace majetku
V závěru každého kalendářního roku probíhá inventarizace veškerého majetku školy.
Inventarizační komise odpovědná za průběh akce provede kontrolu majetku, ve všech
objektech, prostorách a místnostech školy. Na základě této prohlídky vypracuje seznamy
inventáře ve všech prostorách, které jsou na příslušném listě zveřejněny v listinné podobě.
Na základě těchto seznamů je kdykoliv možné provést fyzickou kontrolu majetku.
Vnitřní kontrolní systém
Na každý kalendářní rok vyhlásí ředitel školy plán vnitřní kontrolní činnosti. Plán zahrnuje
kontroly v oblastech pedagogické na úseku teoretického vyučování, odborného výcviku
a výchovy mimo vyučování, vzdělávání dospělých, ekonomiky, personální, provozní a BOZP
a PO. Pro každou vnitřní kontrolu je jmenována kontrolní skupina, která ve stanoveném
termínu kontrolu provede. O kontrole zpracuje protokol, ve kterém popíše aktuální stav
a navrhne nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Výsledky jsou projednány
na pravidelných poradách vedení. Na základě jednání porady stanoví ředitel školy nápravná
opatření a termíny jejich realizace.
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů, Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
Česko – rakouský projekt – spolupráce se středními odbornými školami v Rakousku,
výměnné studijní pobyty žáků a pedagogů, účast v soutěžích odborných dovedností, srovnání
a úpravy učebních dokumentů, tvorba učebních textů atd.
Školy a obory:
Pöchlarn – tesař a truhlář, Langenlois – zedník a pokrývač, Amstetten – zámečník,
Zistersdorf – instalatér, Fürstenfeld – čalouník.
Projekt Do světa - Německo (Waldkirchen), Slovensko (Povážská Bystrica, Krásno nad
Kysucou, Bratislava), Polsko (Lodž) – spolupráce se středními odbornými školami, výměnné
studijní pobyty žáků a pedagogů, účast na mezinárodních soutěžích odborných dovedností.
Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji - projekt spolufinancovaný z ESF, zvýšení zájmu žáků o studium
technických oborů na středních školách, zlepšení vybavenosti školy.
Projekt Vzdělání všem – projekt spolufinancovaný z ESF, spuštění činnosti Regionálního
vzdělávacího centra stavebních řemesel Jihomoravského kraje.
Projekt Šikovné ručičky JMK - cesta k řemeslu – projekt spolufinancovaný z ESF, zkvalitnění
odborného výcviku na škole, zvýšení atraktivity pro zájemce o studium.
Projekt Vzděláváním k lepším výsledkům (Šablony) – projekt spolufinancovaný z ESF, inovace
a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Projekt Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje – projekt
spolufinancovaný z ESF, řízení a organizace činnosti specializovaného střediska pro
modernizaci odborné výuky ve škole se zaměřením na stavební, se stavebnictvím související
a dřevařské obory vzdělání.
Projekt České ručičky – přehlídka odborných dovedností žáků vybraných oborů, vyhlášení
a ocenění nejlepších žáků těchto oborů v rámci České republiky.
Projekt Mates – Technické mateřské školy - projekt spolufinancovaný z ESF, budování
pozitivního vztahu k technice od útlého věku dětí, výroba stavebnic, odrážedel a jiných
výrobků podporujících technický rozvoj dětí a jejich použití při práci s dětmi ve vybraných
mateřských školách.
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Projekt Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje – řízení
a organizace činnosti centra odborného vzdělávání stavebních a se stavebnictvím
souvisejících oborů s cílem provádět výuku zejména odborného výcviku ve standardních
a nadstandardních podmínkách.
Projekt UNIV 2 KRAJE – Přeměna středních škol v centra celoživotního učení – projekt
spolufinancovaný z ESF, již ukončený. Aktivity projektu, zejména realizace celoživotního
vzdělávání podle programů vytvořených v rámci projektu, dále probíhají v rámci udržitelnosti
projektu.
Projekt UNIV 3 – Podpora procesů uznávání – projekt spolufinancovaný z ESF, již ukončený.
Aktivity projektu zaměřené zejména na přípravu a vykonání zkoušek profesních profesních
kvalifikací obsažených v Národní soustavě kvalifikací dále probíhají v rámci udržitelnosti
projektu.
Projekt Nová závěrečná zkouška 2 – projekt spolufinancovaný z ESF, již ukončený. V rámci
zavedení ze zákona povinného jednotného zadání závěrečné zkoušky se škola podílela na
dodatečných úpravách jednotného zadání oborů vybraných oborů pro ZZ ve školním roce
2016/2017.
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Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Vzdělávací nabídka školy v oblasti celoživotního učení
Další profesní vzdělávání
1. Kvalifikační a rekvalifikační studium
Forma studia:
Rekvalifikační kurz
Krátkodobé zaškolení
Délka studia:
Podle oboru, předchozího vzdělání uchazečů a účelu studia
Ukončení studia: Přezkoušení
Doklad o absolvování kurzu: Osvědčení
2. Základní, rozšiřovací a opakované kurzy a školení
Forma studia:
Krátkodobý kurz
Doba studia:
1 – 14 dní podle příslušných vyhlášek
Ukončení studia: Přezkoušení
Doklad o absolvování kurzu: Osvědčení
Průkaz odborné způsobilosti
3. Svářečská škola – kurzy, školení, zaškolení a zkoušky
Forma:
Krátkodobé školení
Zkoušky dle příslušných norem
Délka:
4 týdny (základní zkoušky, úřední zkoušky)
4 dny (periodické přezkoušení)
Ukončení: Zkouška
Doklad o absolvování školení: Osvědčení
Svářečský průkaz
4. Vzdělávací kurzy a školení pracovníků z oblasti stavebnictví a strojnictví
Forma:
Krátkodobý kurz
Délka:
1 až několik dní podle oboru a účelu kurzu
Zakončení: Přezkoušení
Bez zakončení zkouškou nebo přezkoušením
Doklad o absolvování kurzu: Osvědčení
Potvrzení o absolvování
Jedná se o kvalifikační a rekvalifikační kurzy, krátkodobá školení, kurzy nových technologií,
inovační školení atd. podle potřeb a zájmů zaměstnavatelů z řad soukromníků, stavebních
firem, pracovníků ze stavební a strojnické praxe a pedagogických pracovníků pořádané ve
spolupráci s řadou firem.
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Přehled základních kurzů a školení
Kurz

Doba trvání-dny

Opakování školení

Jeřábníků

3

1 x za rok

Vazačů

2

1 x za rok

Řidičů manipulačních vozíků

4

1 x za rok

Lešenářů

2

1 x za rok

Motorových pil

2

1 x za 2 roky

Vstřelovačů

3

1 x za 2 roky

Elektrikářů

3

1 x za 3 roky

Strojníků stavebních strojů

14

1 x za 2 roky

Transport betonu, mix, domíchávače

5

1 x za 2 roky

Čerpadel betonové směsi

5

1 x za 2 roky

Centrální betonárny

14

1 x za 2 roky

Seznam opakovaných kurzů a školení
Kurz

Doba trvání - dny

Jeřábníků

1

Vazačů

1

Řidičů manipulačních vozíků

1

Lešenářů

1

Motorových pil

1

Vstřelovačů

2

Elektrikářů

3

Strojníků stavebních strojů

1

Transport betonu

1

Rozšiřovací kurzy
Rozšíření stávajících oprávnění.
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Popis kurzů a školení
Kurz jeřábníků
Kurz je učen pro pracovníky obsluhující zdvihací zařízení s nosností nad 5 t. Probíhá podle
ČSN ISO 12480-1 (5.3 jeřábník).
Doklad o absolvování kurzu: Jeřábnický průkaz
Kurz vazačů
Kurz je určen pro pracovníky, kteří vážou břemena na jeřábu. Probíhá podle ČSN ISO
12480-1 (5.4 vazač).
Doklad o absolvování kurzu: Vazačský průkaz
Kurz řidičů motorových vozíků
Kurz je určen pro řidiče elektrických vozíků, vozíků se spalovacími motory a terénních vozíků.
Probíhá podle ČSN 268805 a ČSN ISO 3691.
Doklad o absolvování kurzu: Oprávnění k řízení vozíků příslušné třídy
Kurz lešenářů
Kurz je určen pro pracovníky provádějící montáž trubkového lešení, lešení HAKI, rámového
lešení atd. Probíhá podle vyhl. 324/90 Sb. a lešenářských norem.
Doklad o absolvování kurzu: Průkaz odborné způsobilosti
Kurz motorových pil
Kurz je určen pro tesaře, truhláře a další pracovníky používající k výkonu povolání motorové
pily. Probíhá podle vyhl. č.92/1985 Sb.
Doklad o absolvování kurzu: Průkaz obsluhy motorových pil
Kurz vstřelovačů
Kurz je určen pro pracovníky, kteří používají při výkonu povolání vstřelovací přístroje.
Probíhá podle výnosu č. 17 ČÚBP a ČBÚ, zákona o zbraních a střelivu, ČSN 395004,
vyhl. č.324/90 Sb.
Doklad o absolvování kurzu: Průkaz vstřelovače
Kurz elektrikářů
Kurz je určen pro pracovníky v oboru elektro. Probíhá podle vyhl. č.50/78 Sb.
Doklad o absolvování kurzu: Osvědčení
Kurz strojníků stavebních strojů
Kurz transport betonu
Kurzy jsou určeny pro strojníky stavebních strojů a jsou zakončeny státní zkouškou. Probíhají
podle vyhl. č.77/65 Sb.
Doklad o absolvování kurzu: Průkaz strojníka
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Nabídka svářečské školy
Svářečská škola 11/075 - Certifikovaná Českou svářecí společností ANB
Provádí: Svářečské kurzy pro učiliště a veřejnost
Zaškolení a základní kurzy dle ČSN 05 0705 svařování kovů a termoplastů
Dále pak zkoušky ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2 Svařování hliníku, ČSN EN ISO
13585 - Pájení mědi natvrdo

Nové značení: ISO
4063

Základní kurzy:

Zaškolení
pracovníka:

Z-E1 svařování elektrickým obloukem obalenou
elektrodou

ZK 111 1.1

(ZP 111 - 1 1.1)

Z-M1 svařování v ochranné atmosféře (MAG,
MIG)

ZK 135 1.1, ZK 131
1.1

(ZP 135 - 1 1.1)

Z-T7 svařování netavicí se elektrodou, hliník a
jeho slitiny

ZK 141 21

(ZP 141 - 1,8, 21)

Z-G1 kyslíko-acetylénové svařování

ZK 311 1.1

(ZP 311 - 1,2 1.1)

Z-U7 polyfuzní svařování, plastu

ZK 15 P2

(ZP 15 P2)

Z-T3 - svařování netavící se elektrodou Metoda TIG nerezový materiál - ZK 141 8
Svařování plastů horkým plynem rychlotryskou desky - kurz pro opravce autoplastů (ZP32 S2)
ČSN EN ISO 9606-1, 2 Evropská zkouška svářeče - pro firmy a živnostníky
Nově se vydává certifikát svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1
Metody:
111 - elektrickým obloukem obalenou elektrodou - Ocel, nerez
311 - kyslíko-acetylenovým plamenem
135 - v ochranné atmosféře inertního plynu
131 - pulzní svařování hliníku
141 - TIG - ocel nerez, hliník
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Polotovary: trubky, plechy. Základní materiály. Dle ČSN 05 0323, CR ISO 15 608-1.1, 1.2, 1.3,
6, 8.
Přezkoušení z bezpečnostních ustanovení: ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, 05 610, 05 0630, 05
0650
Vyhláška č. 87/2000 Sb. - Požární bezpečnost při svařování.
Hlavní náplní je periodické přezkoušení dle ISO 9606-1 a ISO 9606-2. Doba tři dny.
V metodách: 111, 135, 311, 141 (plech, trubka). Základní materiály dle ČSN 05 0323 CR
ISO15608.
Svářečská škola je také akreditovaná pro zkoušky svařování betonářských ocelí dle nové
normy ISO17660-1,2, svařování plastů dle ČSN EN 13067 (certifikát)
Dále zajistíme prohlídky RTG a destruktivní zkoušky
Nabídka kurzů je také pro žáky učilišť, kteří si mohou zvýšit a rozšířit svoji kvalifikaci
Kurzy lze časově upravit, podle zručnosti svářeče. Ceny kurzu lze smluvně dohodnout
Zkoušky provádíme v systému Česká svářečská společnost ANB v zastoupení TESYDO, s.r.o.
Brno
Nabídka přípravných kurzů a možnosti vykonání zkoušek profesních kvalifikací



Přípravné kurzy pro zájemce o vykonání zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č.
179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Možnost vykonání zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb.
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů.

Škola je autorizovanou osobou pro konání zkoušek profesních kvalifikací v následujících
profesních kvalifikacích:
36-020-H
36-022-H
33-006-H
36-005-H
36-003-H
36-004-H
36-025-H
36-023-H
36-017-H
36-024-H

Zedník
Zhotovitel zateplovacích systémů
Zhotovování knoflíků
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
Topenář
Kominík-kontrola a čištění spalinových cest
Kominík-měření spalin
Kominík-montáž komínů a komínových vložek
Kominík-revizní technik spalinových cest
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36-030-H
36-032-H
36-031-H
36-067-H
36-068-H
36-121-H
36-045-H
36-147-H
36-117-H
36-051-H
36-053-H
36-054-H
36-062-H
36-052-H
36-006-H
33-002-H
33-001-H
33-011-H
33-010-H
33-009-H
33-008-H
33-012-H
33-007-H
33-013-H
33-014-H
33-055-H
33-056-H
23-002-H
23-004-E
23-001-H
23-003-H
23-006-E
23-007-E
21-025-H
75-001-T
75-004-R

Pokrývač skládaných krytin
Pokrývač skládaných krytin střech historických budov
Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech
Pokrývač skládaných krytin plechových
Pokrývač skládaných kratin vláknocementových
Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových
Kamnář montér topidel
Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
Kamnář montér kamen na biomasu
Tesař
Klempíř stavební
Montér výplní stavebních otvorů
Železář
Betonář
Mechanik plynových zařízení
Stavební truhlář
Truhlář-nábytkář
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
Výroba matrací z matracových prefabrikátů
Výroba matracových potahů
Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů
Výroba polotovarů pro matracové potahy
Dekoratér
Montážník nábytku
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií
Výrobce a opravář čalouněného nábytku
Montér ocelových konstrukcí
Montér strojů a zařízení
Opravář strojů a zařízení
Zámečník
Kontrolor strojírenských výrobků
Dělník ve strojírenské výrobě
Modelář ve slévárenství
Lektor dalšího vzdělávání
Kariérový poradce pro vzdělání a profesní dráhu
Kariérové poradenství na ZŠ – mapování profesí
Kariérové poradenství – prezentace na trhu práce
Koučovací přístup v kariérovém poradenství

Rekvalifikace:
Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku
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Počet úspěšně složených zkoušek profesních kvalifikací

Obor

Profesní kvalifikace

Počet
zkoušek

Kominík
(36-56-H/01)

Kominík - Montáž komínů a komínových vložek
(36-017-H)
Kominík - Měření spalin (36-023-H)
Kominík-Kontrola a čištění spalinových cest
(36-025-H)

19

Kominík - RTSC
(36-024-H)

Kominík – revizní technik spalinových cest (36-024-H)

17

Truhlář
(33-56-H/01)

Truhlář nábytkář (33-011-H)
Stavební truhlář (33-002-H)

8
8

Zedník
(36-67-H/01)

Zedník (36-020-H)

1

Tesař
(36-64-H/01)

Tesař (36-051-H)

6

19
26

Celkem bylo vydáno 104 osvědčení.
Počet absolventů přípravných kurzů

Obor

Počet absolventů

Kominík

23

Truhlář

8

Tesař

6

___________________________________________________________________________________________
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017

Stránka 57 z 78

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Spolupráce s odborovými organizacemi
Ve škole je ustavena základní odborová organizace v rámci Odborového svazu Stavba,
školská odborová organizace zřízena není. Zájem o členství v odborové organizaci trvale
klesá, ve školním roce 2015/16 bylo organizováno v odborech pouze 7 zaměstnanců školy.
Spolupráce školy s výrobními podniky, podnikatelskými subjekty a jinými subjekty
Innogy - sponzorování smluvních žáků, projekty zaměstnanosti, exkurze a stáže žáků,
spolupráce na úpravách ŠVP, materiálně technická pomoc při zajištění výuky.
Veletrhy Brno - spolupráce při organizaci Stavebního veletrhu IBF a Veletrhu odborného
vzdělávání v rámci Strojírenského veletrhu.
Bramac - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy.
Schiedel - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy.
Tondach - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy.
Fermacel - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy.
Rigips - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy, materiálně technická pomoc, spolupráce při úpravách ŠVP, účast při
závěrečných zkouškách.
Topstav - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy, materiálně technická pomoc, spolupráce při úpravách ŠVP.
Komfor - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy, materiálně technická pomoc, spolupráce při úpravách ŠVP účast při
závěrečných zkouškách.
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Mapei - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy.
Vašsstav -- stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy, materiálně technická pomoc, spolupráce při úpravách ŠVP.
Velux - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy.
KM Beta - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy.
Lindab - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy.
Esox - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro zaměstnance
firmy.
Špinar software - poskytnutí výukového software, stáže pedagogů, příprava žáků na soutěže.
Thermona - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy, materiálně technická pomoc, spolupráce při úpravách ŠVP, účast při
závěrečných zkouškách.

Craneservice - stáže žáků a pedagogů, zajištění odborného výcviku, vzdělávací akce pro
zaměstnance firmy.
Ytong - stáže žáků a pedagogů, vzdělávací akce pro zaměstnance firmy.
Scancore - vzdělávací akce pro zaměstnance firmy.
OHL ŽS - spolupráce při podávání projektů, praxe žáků.
Spolupráce s firmami nově navázaná ve školním roce 2016/2017:
Firmy FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Kili, Vodárenská akciová společnost, a.s.,
Adler, XXXLux, Festool CZ, s.r.o.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR – Jihomoravské stavební společenství při SPS ČR
– uplatnění absolventů, tvorba koncepčních dokumentů.
Národní stavební centrum Brno - odborné exkurze žáků a učitelů, účast na vzdělávacích
akcích.
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Krajská hospodářská komora jižní Moravy - tvorba koncepčních dokumentů, činnost Centra
odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje.
Česká manažerská asociace – klub pedagogických manažerů - tvorba koncepčních
dokumentů.
Rada ACŽU Jihomoravského kraje - celoživotní vzdělávání.
Komise pro vzdělávání RHSD Jihomoravského kraje - koncepce odborného školství.
Řemeslné cechy a společenstva - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů, Cech obkladačů, Cech
topenářů a instalatérů, Cech pro zateplování budov, Cech čalouníků a dekoratérů, Cech
kominíků, profesní společenstva a sdružení kominíků a kominických mistrů - stáže pedagogů
a žáků, materiálně technická pomoc, organizace soutěží.
ÚIV Praha - výzkumy a šetření.
NÚV Praha – aktualizace jednotného zadání závěrečné zkoušky oborů tesař a pokrývač.
NIDV - krajské pracoviště Brno - další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Společenstvo tesařů, klempířů a pokrývačů Morava - odborné konzultace, tvorba
koncepčních dokumentů.
Jihomoravský stavební klastr - odborné konzultace, tvorba koncepčních dokumentů.
Smluvní spolupráce se školami:
Základní škola Brno, Gajdošova 3 - odborná praxe žáků základní školy v dílnách v rámci
projektů.
Základní škola Zbýšov - odborná praxe žáků základní školy v dílnách v rámci projektů
Masarykova univerzita Brno - pedagogická praxe studentů VŠ
Mendelova univerzita Brno - pedagogická praxe studentů VŠ, úpravy školních vzdělávacích
programů
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Významné aktivity školy související se zvýšením kvality
středního odborného vzdělávání v oblasti stavebnictví
a zvýšením prestiže technických řemeslných oborů
v Jihomoravském kraji
Naše škola, stejně tak jako další střední odborné školy technického zaměření v kraji, trpí
nedostatkem uchazečů o studium nabízených oborů vzdělání. Ke zvýšení zájmu o studium
realizujeme celou řadu aktivit a informačních akcí. Naše škola rozvíjí také řadu aktivit na
podporu popularizace a zvyšování kvality středního odborného školství, prestiže řemeslných
technických oborů středního odborného vzdělávání a prestiže řemesel a řemeslných profesí
obecně. V následujícím přehledu jsou uvedeny nejvýznamnější z těchto aktivit.
Přehlídka České ručičky

Naše škola je odpovědná za přípravu a organizaci Přehlídky České ručičky, která se stala
nejvýznamnější aktivitou na podporu učňovského školství a řemesel v ČR. Jejich
vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí,
Ministerstvem zemědělství a dalšími strategickými partnery již od roku 2008. Cílem této akce
je popularizovat, podporovat a medializovat řemesla a učňovské obory a předat ocenění
vítězům soutěží odborných dovedností vybraných oborů a nejlepším vybraným učitelům
středních odborných škol. Tato přehlídka má v ČR velké zázemí a navazuje na dlouholeté
tradice i vysokou prestiž více než 90 typů soutěží v nejrůznějších řemeslných oborech, z nichž
mnohé se konají i s mezinárodní účastí. Každoročně vždy v září vybírá organizační výbor
přehlídky ty řemeslné profese – obory vzdělání, které splňují náročná kritéria pro zařazení do
přehlídky v daném školním roce. Prioritu mají řemesla – profese ze všech významných
rezortů – stavebnictví, strojírenství, automobilového a elektro průmyslu, zemědělství,
lesnictví, zahradnictví, obchodu i služeb. Hodnotící komise uvedených národních a
mezinárodních soutěží nominují v daném školním roce nejlepší žáky, kterým se dostane
pocty převzít zlatou plaketu Českých ručiček. Každoročně v červnu se za účasti čelných
představitelů vlády ČR, představitelů Jihomoravského kraje a průmyslu koná galavečer
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přehlídky, na kterém jsou oceněni nejlepších žáci vybraných oborů, kteří se připojí
k laureátům, kteří toto prestižní ocenění získali v předešlých sedmi ročnících. K lesku večera
přispívá, že jeho účastníkům, zvláště pak oceňovaným laureátům, jejich rodičům
a pedagogům zasílá pozdravný dopis prezident ČR.
Galavečer Českých ručiček – závěrečná tisková zpráva
Ve středu 21. června 2017 21 laureátů Přehlídky České ručičky převzalo ocenění na
slavnostním Galavečeru. Svojí účastí podpořil Přehlídku předseda vlády Bohuslav Sobotka,
spolu s náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Romanem Hanákem. Žáci
učňovských oborů, tak převzali zlatou plaketu Českých ručiček a čestné uznání.
Přehlídka České ručičky každý rok vybírá nejprestižnější celostátní soutěže odborných
dovedností v učebních oborech, jejichž absolventů je trvalý nedostatek na trhu práce.
Všechna postupová kola vybraných soutěží a především jejich finále jsou v průběhu celého
školního roku monitorována. Jejich vítězové a zástupci příslušných škol jsou vždy v červnu
pozváni do Brna na slavnostní galavečer. Při této, v rámci celé České republiky unikátní akci
jsou tak všichni juniorští mistři svých řemesel pod jednou střechou oceněni prestižní zlatou
plaketou Českých ručiček.
V letošním devátém ročníku Přehlídky to byly obory
zahradník/zahradnice, kosmetička, kadeřník/kadeřnice, kuchař/kuchařka, číšník/servírka,
cukrář/cukrářka, automechanik, autolakýrník, karosář, mechanik-seřizovač, obráběč kovů,
zámečník, elektrikář-slaboproud, elektrikář-silnoproud, instalatér, klempíř, pokrývač, tesař,
kominík, lesní mechanizátor a opravář zemědělských strojů.
Přehlídku vyhlašuje Jihomoravský kraj společně s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a obchodu,
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Organizuje ji Střední škola stavebních řemesel
Brno – Bosonohy, příspěvková organizace. Podporuje ji Svaz průmyslu a dopravy ČR, Cech
topenářů a instalatérů ČR, Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, Krajská hospodářská
komora jižní Moravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky.
Z firem například CzechInvest, agentura pro podporu podnikání a investic, Veletrhy Brno,
a.s., ale také časopis Atlas školství. Mediálním partnerem je rádio Beat a Kiss Hády.
„Podpora řemesel a učňovského školství je v dnešní době nezbytná, klesající trend zájmu
o studium těchto oborů se snažíme podpořit ze všech sil. V budoucnu by mohl být problém
sehnat řemeslníka byť jen na vyčištění odpadu. Firmy po celé republice mají vysokou
poptávku po řemeslnících a dá se říci, že se jich ve valné většině nedostává. Přehlídka České
ručičky, je v tomto směru jedna z nejvýznamnějších v celé republice a jsme hrdí, že jsme
jejími vyhlašovateli. “ uvedl Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje.
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Galavečer, který má ocenit nejlepší učně České republiky ve svých oborech, moderoval Jan
Čenský. Tradičně je galavečer zahájen hymnou České republiky, které se ujala Kolíňanka. Po
úvodní osobní zdravici prezidenta České republiky Miloše Zemana, kterou přednesl Jiří Janda,
místostarosta města Hodonín. Následovalo uvítání všech hostů jménem vyhlašovatele
Přehlídky České ručičky, náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Romanem Hanákem.
Předávání zlatých plaket Českých ručiček a čestného uznání, které mladí žáci převzali, se ujali
např. Iva Bárky, místopředsedy senátu ČR, Miroslava Kubce, prezidenta Asociace kuchařů
a cukrářů, Jana Vituly, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, Petra Šelepy, vedoucího
Oddělení sekretariátu předsedy vlády, zastupitele Jihomoravského kraje, člena Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Ivana Dvořáka, cechmistra Cechu klempířů, pokrývačů
a tesařů ČR, Bohuslava Hamroziho, prezidenta Cechu topenářů a instalatérů ČR, Dagmar
Kuchtové, generální ředitelky, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jany Pejchalové, členky Rady
Jihomoravského kraje a samozřejmě Romana Hanáka, náměstka hejtmana Jihomoravského
kraje a Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky.
Program doplnila skupina Ardor Viridis, se svojí light show, kde se promítla loga všech
zařazených oborů a Přehlídky samotné. Zazněl i pro Brno typický hantec v podání Jana
Hlaváčka, který ve svém čísle neopomněl Jana Ámose Komenského – učitele národů, aby pak
galavečer navázal na ocenění úspěšných pedagogů, kteří se zasloužili o lepší vzdělávání.
V letošním IX. ročníku to byla paní Emilie Katovská, ze Střední průmyslové školy Brno
Purkyňova, příspěvkové organizace, která se v průběhu své dlouholeté pedagogické činnosti
podílela na elektrotechnickém vzdělání několika tisícovek žáků, a je zářným příkladem, že
i ženy umí ovládnout napětí a proud. Následovali manželé Kuzdasovi, kteří jsou zapojeni do
mnoha významných projektů a v neposlední řadě byli jedněmi ze zakladatelů a iniciátorů
Přehlídky České ručičky. Dalším oceněným byl Ing. Jan Mácha, ředitel školního statku
v Humpolci, který se zasloužil o jeho modernizaci. Školní statek je neodmyslitelně spojen
s pořádáním finále jezdeckých závodů ve všestrannosti sedlových koní i spřežením Zlatá
podkova.
Pomyslnou třešničkou na dortu bylo ocenění pana Profesora, Inženýra Františka Pochylého,
kandidáta technických věd, nositele titulu Česká hlava a Ceny města Brna, jež je
vysokoškolským pedagogem a vědeckovýzkumným pracovníkem Vysokého učení
technického v Brně. Ve své odborné činnosti se zaměřil na řešení aktuálních problémů
hydromechaniky. Jeho významným vědeckotechnickým přínosem je, že zhruba po sto létech
od vzniku Kaplanovy turbíny, kterou vytvořil slavný profesor též z brněnské techniky, přichází
s patentem nového typu turbíny. Je to také muž, který se zasloužil o odstranění sinic
z brněnské přehrady. Má také velmi úzký vztah k řemeslu a k Českým ručičkám. Z rukou
Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky, Josefa Hypra, ředitele Střední školy
stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvkové organizace a Františka Hanáčka,
akademického malíře převzal obraz toho malíře.
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Po závěrečném slovu předsedy vlády Bohuslava Sobotky a poděkování Josefa Hypra, ředitele
Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvkové organizace a místopředsedy
Přehlídky Českých ručiček, zazpívalo všech 21 laureátů Českých ručiček spolu s moderátorem
galavečera Janem Čenským a nakonec celým sálem píseň Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka
Dělání, která je hymnou Přehlídky.
V samotném závěru galavečera u slavnostního rautu, který připravila Střední škola Brno,
Charbulova, příspěvková organizace a o květinovou výzdobu doplnila Střední zahradnická
škola Rajhrad, příspěvková organizace, bylo připraveno překvapení v podobě historické
a historizující hudby skupiny Huncfut.
Seznam oceněných laureátů:
 Kosmetička – Kristýna Lišková ze Střední školy Brno, Charbulova, příspěvkové organizace.
S doprovodem Mgr. Janou Hájkovou – učitelkou odborného výcviku.
 Kadeřnice – Nela Salajová ze Střední školy oděvní a služeb Vizovice. S doprovodem Janou
Maňáskovou - učitelkou odborného výcviku.
 Kuchař – Vojtěch Petržela ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,
Polička Československé armády 485. S doprovodem Mgr. Luborem Havlíkem – vedoucím
odborného výcviku.
 Cukrář – Ajpkaljeva Botakoz ze Střední školy obchodu, služeb a Základní školy,
příspěvkové organizace, Ústí nad Labem. S doprovodem Renatou Jírovou – učitelkou
odborného výcviku.
 Číšník/servírka – Pavla Střílková ze Střední školy Brno, Charbulova, příspěvkové
organizace. S doprovodem Marií Matulkovou – učitelkou odborného výcviku.
 Klempíř – Jaroslav Borský ze Střední školy služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187.
S doprovodem Jaroslavem Dundrem – učitelem odborného výcviku
 Tesař – Lukáš Míchal z České zemědělské akademie v Humpolci, střední škola.
S doprovodem Pavlem Krejčím – učitelem odborného výcviku.
 Pokrývač – Patrik Badin ze Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy,
příspěvkové organizace. S doprovodem Ing. Františkem Tesařem – učitelem odborného
výcviku.
 Kominík – Josef Vyhnálek – ze Střední školy polytechnické. S doprovodem Aloisem
Pavlíkem – učitelem odborného výcviku.
 Instalatér – Dominik Chalupa – ze Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková
organizace. S doporovodem Ing. Adrzejem Bartośem – ředitelem školy.
 Mechanik seřizovač – Josef Vrbka z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár
nad Sázavou. S doprovodem Mgr. Janem Hudcem – učitelem odborného výcviku
a učitelem odborných dovedností.
 Obráběč kovů – Miroslav Slejška ze Střední průmyslové školy Chrudim. S doprovodem
Vlastislavem Pilařem – učitelem odborného výcviku.
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Strojní mechanik/Zámečník – Štěpán Crha ze Střední školy polytechnické, Olomouc,
Roosveltova 79. S doprovodem Mgr. Miloslavem Schwarzem – vedoucím učitelem.
Elektrikář – Slaboproud – Pavel Bouček ze Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova,
příspěvková organizace. S doprovodem Zbyňkem Leciánem – učitelem odborného
výcviku.
Elektrikář – Silnoproud – Michal Procházka ze Střední průmyslové školy, Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové. S doprovodem Zdeňkem Andrýsem
– učitelem odborného výcviku.
Automechanik – Matěj Řípa ze Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99.
Místo něj přebral cenu jeho otec Luděk Řípa. Matěj byl ve Švédsku ve Scanii, což byla
jedna z cen pro vítěze v oboru automechanik.
Autolakýrník – Roman Vydra ze ŠKODY AUTO, a.s., Středního odborného učiliště
strojírenského, odštěpný závod. S doprovodem Ing. Jaroslavem Kašparem – zástupcem
ředitele školy.
Karosář – Roman Cettl ze ŠKODY AUTO, a.s., Středního odborného učiliště strojírenského,
odštěpný závod. S doprovodem Karlem Hrdinou – učitelem odborného výcviku.
Lesní mechanizátor/dřevorubec – Matěj Procházka ze Střední školy hospodářské
a lesnické Frýdlant. S doprovodem Jiřím Sedláčkem – učitelem odborné výchovy.
Zahradník – Filip Bracek ze Střední zahradnické školy Rajhrad, příspěvkové organizace.
S doprovodem Mgr. Danou Tichoňovou – učitelkou odborných předmětů.
Opravář zemědělských strojů – Stanislav Malý ze Střední průmyslové školy Třebíč.
S doprovodem Radkem Okřinou – vedoucím učitelem odborného výcviku a praxe.

Slavnostní přijímání nových žáků do učňovského stavu

Netradičně pojala škola každoroční zahájení školního roku. Pro své nově nastupující žáky
a jejich rodiče připravila a realizuje slavnostní přijímání do stavu učňovského. V rámci této
aktivity jsou za doprovodu fanfár svatým Matějem, patronem všech stavebních řemesel,
přijímáni do učňovského stavu a při této příležitosti přebírají šerpu a učňovský list.
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Talent program
V rámci výchovně vzdělávacího procesu realizuje škola řadu projektů. Jedním
z nejvýznamnějších je Talent program, který podporuje talentované žáky. Jeho účastníci se
nad rámec svých školních povinností zapojí do nadstandardní výuky jazyků, marketingu nebo
strategie podnikání. Po dvou a půl letech by tak z výběrového programu měli odcházet
například zedníci schopni domluvy ve dvou světových jazycích nebo tesaři s porozuměním
pro design služeb. Talent program je pilotním projektem probíhajícím na SŠSŘ
Brno – Bosonohy. Žáci během dvou a půlletého programu ve svém volném čase absolvují na
tři sta hodin praktických workshopů v sedmi výukových modulech - Marketing, Strategie
podnikání, Design služeb, Komunikace, Profesní etika, Jazyky a Profesní specializace. Po
jejich ukončení absolvují zahraniční stáž. Absolventi programu vyjdou ze školy nejen jako
odborníci na své řemeslo, ale také jako mladí lidé připraveni na vlastní podnikání spoustou
znalostí a měkkých dovedností, které tu podle odborníků na vzdělávání i zástupců trhu práce
citelně chybí.
Slavnostní vyřazování absolventů v duchu tradic – pasování do tovaryšského stavu
Všichni žáci, kteří na závěr studia úspěšně složí závěrečnou zkoušku, jsou slavnostním
způsobem pasováni do stavu tovaryšského. V tento pro ně významný den obdrží z rukou
cechmistra příslušného cechu či společenstva a rovněž patrona daného řemesla kromě
výučního listu i šerpu a listinu potvrzující jejich nové postavení – tovaryšský list. Každý
pasovaný absolvent se zapíše do kroniky příslušného cechu nebo společenstva. Nejlepší žáci
obdrží i věcné ceny a upomínkové předměty od sociálních partnerů. Celý slavnostní akt
probíhá ve slavnostních a důstojných prostorách a v dobových kostýmech. Tento okamžik
bude absolventům řemeslných oborů, jejich příbuzným, budoucím zaměstnavatelům a široké
veřejnosti připomínat i v dalších letech, že řemeslo je v současné době stále více potřeba.
Akce se účastní řada politických osobností celostátního a krajského významu, zástupci ČŠI,
klastrů, cechů nebo společenstev, hospodářských komor, úřadů práce, sociálních partnerů,
vysokých škol a dalších institucí jako vyjádření a výraz jejich podpory.
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Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje
V rámci rozvoje školy, modernizace a zkvalitňování výuky a prezentace její vazby na
provázanost řemesel funguje při škole Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel
Jihomoravského kraje. V centru jsou na jednom místě o výměře 662 m2 nainstalovány
a vzájemně propojeny funkční systémy vytápění, funkční spalinové cesty, související rozvody
plynu, vody, elektrické energie a řídicí systémy pro měření a regulaci i s využitím technologií
obnovitelných zdrojů. K dispozici je řada cvičných panelů se vzorově zapojenými, zazděnými
a obloženými vanami a toaletami včetně plynových zařízení. Tyto panely jsou variabilní a je
možné měnit různé sestavy zapojení tak, aby bylo docíleno maximálního přiblížení reality na
stavbách. Součástí centra je specializovaná učebna s 5tiosým CNC dřevoobráběcím strojem
a přednášková aula pro 50 posluchačů s interaktivními pomůckami. Centrum je také
vybaveno interaktivními panely, které simulují blízkou budoucnost našich staveb.
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Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje
Jako odborný poradní orgán pro nastavování a zabezpečování podmínek vzdělávání ve
středních školách připravujících žáky na výkon povolání v oblasti stavebnictví ve snaze zvýšit
počet a kvalitu absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji
ustavil Jihomoravský kraj Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského
kraje jako odborný poradní orgán pro nastavování a zabezpečování podmínek vzdělávání.
Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví je realizováno při Střední škole stavebních
řemesel Brno-Bosonohy. Garantem centra je Ing. Josef Hypr, ředitel školy. Podnětem ke
vzniku centra byla změna strategického dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje, kterou projednala a schválila Rada
Jihomoravského kraje dne 25. 8. 2014 a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 18. 9.
2014. Jeho vznik je v souladu s Regionální inovační strategií Jihomoravského kraje
2014 – 2020 a s Krajským akčním plánem.
Členské školy
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace, příspěvková organizace
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace
Školy spolupracující na základě dohody o spolupráci
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková
organizace
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace
Střední odborné učiliště tradičních řemesel a vyšší odborná škola, spol. s r.o.
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V rámci činnosti centra bylo doposud realizováno












Ustavení a zahájení činnosti dvou pracovních skupin:
Pro organizaci činnosti COVpS JMK a spolupráci s jinými subjekty
Pro vzdělávání, legislativu a zpracování dokumentů
Určení standardu a nadstandardu MTZ pro zařazené obory vzdělání
Stanovení pracovišť s nadstandardním a standardním režimem výuky
Shromáždění ředitelů SŠ zapojených do činnosti centra – celkem 7x
Pravidelná pracovní setkání se zástupci zřizovatele a sociálními partnery
Příprava zřízení rady vzdělavatelů a zaměstnavatelů
Zpracování dokumentů pro spolupráci konkrétní školy a konkrétní firmy
Spolupráce s Centrem vzděláváním všem, Regionálním vzdělávacím centrem
stavebních řemesel JMK a Centrem odborného vzdělávání ve strojírenství JMK
Účast na aktivitách směřujících ke zvýšení prestiže řemesel a k propagaci technických
řemeslných oborů vzdělání – přehlídky České ručičky a Jihomoravská hvězda, slavnostní
přijímání nových žáků do učňovského stavu, slavnostní pasování absolventů do stavu
tovaryšského v duchu tradic, Talent program pro nadané žáky, Projekt Mates – technické
mateřské školky, Středisko technického vzdělávání, Projekt Koordinuj – jiný stavební
web, projekt Živá zahrada atd.
Účast na aktivitách na podporu zvýšení zájmu o studium technických řemeslných oborů
a zvýšení počtu žáků studujících tyto – obory na středních odborných školách – veletrhy
vzdělávání, přehlídky, prezentace a představení středních odborných škol a jejich
vzdělávací nabídky atd.

Centrum vzdělávání všem
Při Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace působí čtvrtým
rokem Centrum vzdělávání všem (dále jen CVV) jako místo pro všechny, kteří chtějí získat
nebo si zvýšit kvalifikaci nebo změnit práci.
Centrum je institucí, která






zjišťuje a zpracovává informace o potřebách a problémech Jihomoravského kraje spojené
se vzděláváním a trhem práce,
vytváří akční strategie pro řešení problémů vzdělávání a zaměstnanosti,
podílí se na vzniku a rozvoji inovativních projektů a aktivit podporující dlouhodobý rozvoj
vzdělávání dospělých,
informuje, propaguje vzdělávání a poskytuje kariérové poradenství ve čtyřech městech
v Jihomoravském kraji (Brno, Boskovice, Hodonín, Znojmo),
podporuje žáky, studenty i absolventy vysokých škol, je tu pro rodiče pečující o malé děti
i pro šedesátníky, stejně jako pro zaměstnané, kteří chtějí změnit práci, a nezaměstnané
obyvatele Jihomoravského kraje.
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Služby centra:
Databáze dalšího vzdělávání
CVV spravuje největší regionální on-line databázi dalšího vzdělávání na portálu
www.vzdelavanivsem.cz. V databázi je 4 400 kurzů a školení od 190 vzdělavatelů. Ve školním
roce 2016/17 zájemci prostřednictvím databáze odeslali 2700 poptávek na kurzy. Největší
zájem veřejnosti byl o další vzdělávání v oblastech technických profesí a řemesel, sociální
péče a služeb zákazníkům.
Databáze se stala efektivním nástrojem pro prezentaci vzdělávací nabídky středních
odborných škol a dalších vzdělávacích institucí.
Internetové poradenství
Desítky lidí měsíčně využívají internetové poradenství v CVV formou e-mailu a live chatu
a obracejí se na pracovníky centra s dotazy ohledně práce nebo vzdělávání. CVV garantuje
oborné poradenství, individuální přístup a odpověď do 3 dnů.
Kariérové poradenství pro veřejnost
Služba je pro každého občana Jihomoravského kraje ve věku od 14 let, který potřebuje
poradit s profesním rozvojem a pracovním uplatněním. Službu využívají stále častěji lidé
s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zvažující profesní změnu. Ve
školním roce 2016/17 využilo kariérové poradenství 204 klientů, kterým bylo poskytnuto
celkem 500 konzultací.
V rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II
(AMIF/10/01), jehož nositelem je Jihomoravský kraj, poskytuje CVV cizincům odborné
poradenství v oblasti integrace na trhu práce. Cílem projektu je zlepšení sociální, právní,
jazykové a kulturní situace a postavení oprávněně pobývajících osob ze třetích zemí na území
regionu. Doba realizace projektu je od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.
Podpora kariérového poradenství ve školách v JMK
Centrum přispívá k rozvoji kariérového poradenství na základních a středních školách.
Realizuje dva programy pro žáky základních a středních škol s cílem vést žáky ke
kompetentnímu výběru profese.
1. program: Moje práce, moje cesta
2. program: Kroky ke kariéře
Ve školním roce 2016/167 se těchto programů zúčastnilo celkem 390 žáků.
CVV pořádá vzdělávání pro pedagogy akreditované MŠMT s tipy a náměty do výuky:
Kariérové poradenství na základní škole – mapování profesí
Kariérové poradenství – prezentace na trhu práce
Koučovací přístup v kariérovém poradenství
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Další kurzy realizuje CVV na míru konkrétním organizacím.
14. 6. 2017 CVV pořádalo pod záštitou JUDr. Jany Pejchalové, radní JMK v rámci Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání JMK Konferenci Kariérové poradenství ve školní praxi.
V rámci konference proběhly i čtyři praktické workshopy. Konference se účastnilo celkem
100 odborníků z řad pedagogů a dalších zájemců o téma kariérové poradenství.
Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy je prostřednictvím CVV autorizovanou
osobou pro tyto tři profesní kvalifikace:
u MPSV:
75-005-R Kariérový poradce pro zaměstnanost
75-002-R Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel
u MŠMT:
75-004-R Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Projekt Koordinuj – jiný stavební web
Projekt je postaven na jednoduchém předání informací pro uživatele napříč spektrem všech
účastníků výstavby či provozu staveb. Je to informační projekt, který řeší jednotlivé stavební
procesy od přípravy stavby až po její demolici. Spolupracující firmy, zde prezentují své
postupy, technologie, které jsou doplněny o produktové linky. Produktové linky slouží
k dalšímu doplnění prezentovaného materiálu o navazující firmy. Portál nechce být
prodejním oknem směrem k uživatelům, ale pomůckou pro doplnění možných zdrojů
vzdělávání studentů středních a vysokých škol, ale nejen jich. Cílem portálu je přiblížit
realizaci staveb formou videí, protože přímá praxe studentů během studia ve formě exkurzí
či brigád, nemůže v plné šíři postihnout problematiku realizace staveb včetně jejich přípravy.
Portál má za cíl též vhodnou formou navázat i na stavební údržbu staveb.
Projekt Živá zahrada
Dne 21. 3. 2017 byla na Střední škole stavebních řemesel, Brno - Bosonohy za účasti žáků,
vedení školy i širší veřejnosti slavnostně otevřena Živá zahrada, která byla realizována
v rámci studentského projektu a podpořena z programu Mládež kraji - Jihomoravský kraj,
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který realizuje Jihomoravská rada dětí a mládeže za finanční podpory MŠMT
a Jihomoravského kraje. Prostor zahrady se nachází přímo v areálu školy. Realizace se ujala
ve svém volném čase skupina ubytovaných žáků na domově mládeže pod vedením
vychovatelů domova mládeže a v součinnosti s učiteli odborného výcviku oboru zedník, tesař
a truhlář. Je to velmi vkusně upravená a rostlinami osázená plocha, doplněná dřevěnými
lavičkami, ozdobnými kamennými terasami a schodištěm z přírodních kamenů. Jsou v ní,
v součinnosti s ornitology, umístěny budky pro ptáky, úkryty pro ježky atd. Pozitivně lze
hodnotit i skutečnost, že při úpravách pomáhali i děti z MŠ Brno – Bosonohy. Z rozhovorů se
žáky, kteří Živou zahradu vytvářeli, vyplynulo, že mají řadu dalších zajímavých námětů, jak
budou zajišťovat údržbu a další činnost v nově upraveném prostoru, včetně péče o ptáky
a živočichy. Dále pak, že hodlají svoje aktivity zaměřit i na další prostory v areálu školy.
Středisko technického vzdělávání
Reprezentuje volné sdružení firem a institucí zabývajících se technickým a přírodovědným
vzděláváním dětí ve věku 3 – 11 let. Poskytuje informace a servis zájemcům z řad škol
a zřizovatelů. Sídlo střediska bude umístěno do areálu školy v Brně – Bosonohách.
Činnost střediska:
 Konzultace pro zájemce – jak začít s technickým a přírodovědným vzděláváním
v mateřské škole a základní škole, motivace pedagogů, vzdělávací úlohy, metodické
pokyny, příručky, poradenství.
 Aplikace už vytvořených úloh – teoretické a praktické lekce.
 Modifikace a tvorba nových úloh pro mateřské a základní školy – příručky, manuály,
návody, pomůcky, stavebnice.
 Konzultace, poradenství a technická podpora v dalším období – sběr, hodnocení,
zpracování a šíření informací z průběhu projektu.
 Účast v dalších vzdělávacích projektech a programech.
Přehlídka Jihomoravská hvězda
Cílem soutěže je:
 přispět ke zvýšení atraktivity a kvality polytechnické výchovy, rozvoji manuální zručnosti
v mateřských a základních školách a technicky zaměřeného vzdělávání na středních
školách formou propagace kvalitních učebních pomůcek pro uvedené stupně vzdělávání,
 prohlubovat vztah dětí a žáků k práci, zvýšení zájmu o techniku zejména
v předškolním a základním vzdělávání, zvýšení motivace dětí k volbě technických
a řemeslných oborů vzdělání a zvýšení efektivity technicky zaměřené výuky,
 ocenit úspěšnou práci, nápaditost a didaktický přínos se záměrem přispět ke zvýšení
kvality výchovně vzdělávacího procesu v technických oborech a řemeslech.
Soutěž je určena všem fyzickým a právnickým osobám s bydlištěm nebo sídlem na území ČR.
Každý účastník může přihlásit do každé kategorie soutěže pouze jednu učební pomůcku
(maximálně tedy 4 učební pomůcky ve 4 kategoriích).
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Přihlášené učební pomůcky musí být zaměřeny na rozvoj polytechnické výchovy, manuální
zručnosti nebo objasňovat určitý jev či proces.
Kategorie soutěže:
V rámci soutěže se hodnotí učební pomůcky ve čtyřech kategoriích:
 technická učební pomůcka pro předškolní vzdělávání
 technická učební pomůcka pro základní vzdělávání – I. stupeň
 technická učební pomůcka pro základní vzdělávání – II. stupeň
 učební pomůcka pro technické a řemeslné obory vzdělání na středních školách
Umístění školy v prvním ročníku přehlídky:
1. místo v kategorii technická učební pomůcka pro předškolní vzdělávání - stavebnice bagru
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Zvláštní ocenění činnosti školy
Druhý ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

V prvním ročníku soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2015 jsme obsadili
v naší kategorii 2. místo. Ve druhém ročníku za rok 2016 jsme se tedy trochu pohoršili.
Konkurence však podstatně vzrostla, takže je to pořád ohromný úspěch.
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Závěr
Přehled aktivit školy ve školním roce 2016/2017
V závěru jsou shrnuty aktivity školy ve školním roce 2016/2017. Jedná se o aktivity ředitele
školy, členů vedení školy, pedagogických a ostatních zaměstnanců, žáků školy a jejich rodičů.
Mimořádné aktivity
Podíl na optimalizaci vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji včetně realizace s tím
spojených očekávaných úsporných opatření
Příprava podkladů a návrh oborové optimalizace oborů skupiny 36 Stavebnictví, geodézie
a kartografie v případech, kdy se tyto obory učí v malých počtech žáků na více školách
činných v Centru odborného vzdělávání pro stavebnictví JMK a jejich výuka je z tohoto
důvodu značně ekonomicky náročná a neefektivní.
Zařazení škol podílejících se na činnosti Centra odborného vzdělávání ve stavebnictví
Jihomoravského kraje do dvou kategorií - členské školy, školy spolupracující na základě
dohody o spolupráci.
Koordinace vzdělávací nabídky středních odborných škol v rámci COVpS JMK na základě
spolupráce ředitelů dotčených škol.
Odborná publikační a posuzovatelská práce nad rámec činnosti školy
Tvorba a aktualizace koncepčních a dalších dokumentů COVpS JmK - dokumenty pracovních
skupin, certifikáty potvrzující členství škol, dohody o spolupráci škol s COVpS JmK,
organizační řád a schéma, jednací řád, podklady k revizi RVP a ŠVP, dokumenty
k připravovanému zřízení Rady vzdělavatelů a zaměstnavatelů a ke spolupráci škol se
zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery, dokumentace k účasti na soutěžích
a přehlídkách, dokumenty k prezentaci COVpS JmK na veřejnosti, úprava elektronického
úložiště dokumentů atd.
Aktualizace učebních textů vzniklých v projektech Vzděláváním k lepším výsledkům
a Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách Jihomoravského
kraje.
Tvorba odborných textů ke koncepci odborného školství v České republice.
Publikace textů na podporu technického vzdělávání, řemeslných oborů a zvýšení prestiže
těchto oborů u veřejnosti se snahou přispět ke zvýšení počtů žáků studujících tyto obory.
Vystoupení v Českém rozhlase a České televizi, články v tisku zaměřené na prezentaci školy,
COVpS JMK a propagaci studia technických řemeslných oborů.
Aktualizace koncepce sekce středního odborného školství Jihomoravského stavebního
klastru a skupiny Stavebnictví Česko – rakouského projektu.
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Publikační činnost v projektech České ručičky, Do světa, Šikovné ručičky JMK – cesta
k řemeslu, Vzdělávání všem, Česko rakouský projekt v rámci jejich udržitelnosti.
Realizace dalších učebních textů pro e-learning odborných předmětů uveřejňovaných na
www stránkách školy.
Významné výchovně vzdělávací aktivity
Výkon funkce místopředsedy organizačního výboru přehlídky České ručičky.
Z pověření Cechu KPT ČR organizátor soutěží odborných dovedností oborů klempíř, pokrývač
a tesař na regionální, republikové a mezinárodní úrovni.
Z pověření příslušných profesních sdružení organizátor soutěží odborných dovedností oborů
mechanik plynových zařízení, kominík a čalouník na regionální, republikové a mezinárodní
úrovni.
Výkon funkce vedoucího skupiny Stavebnictví v rámci Česko - rakouského projektu.
Organizace oborových dnů v rámci projektu Šikovné ručičky JMK - cesta k řemeslu.
Zajištění návštěv žáků školy v Moravian Science Centru Brno - Vida Centru.
Realizace přípravných kurzů a zkoušek profesních kvalifikací v rámci NSK - škola má autorizaci
k provádění cca 50 zkoušek profesních kvalifikací.
Organizace vzdělávacích akcí v projektech Vzdělávání všem, Vzděláváním k lepším
výsledkům, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
Jihomoravského kraje a Do světa v rámci jejich udržitelnosti.
Významné nadstandardní aktivity, zahraniční spolupráce a spolupráce s ostatními subjekty
v rámci kraje
Spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy.
Spolupráce s Národním stavebním centrem s.r.o. Brno
Člen představenstva Jihomoravského stavebního společenství při SPS ČR.
Člen komise pro vzdělávání RHSD při JMK.
Člen představenstva Jihomoravského stavebního klastru.
Účast na organizaci akcí Rok řemesel 2016 vyhlášené Asociací malých a středních podniků
a živnostníků ČR k podpoře řemeslných cechů a společenstev.
Spolupráce při organizaci a zajištění prezentačních akcí - přehlídka České ručičky, soutěž
Jihomoravská hvězda, Stavební veletrh Brno, Mezinárodní strojírenský veletrh Brno,
přehlídky a prezentace středních škol, veletrhy vzdělávání.
Spolupráce s mateřskými a základními školami - programy umožňující seznámit se obsahem
výuky stavebních a příbuzných oborů, prohlédnout si odborný výcvik jejich žáků a využít
vybavení dílen k vlastní činnosti pod dohledem učitelů odborného výcviku.
Spolupráce s vysokými školami - Vysoké učení technické Brno, Masarykova univerzita Brno,
Mendelova univerzita Brno - organizace pedagogických praxí studentů, úpravy ŠVP, pomoc
při realizaci bakalářských a magisterských prací studentů vysokých škol atd.
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Spolupráce s rakouskými školami ve skupině Stavebnictví v rámci Česko-rakouského
projektu spolupráce v oborech tesař a truhlář (Pöchlarn), zámečník (Amstetten), zedník
a pokrývač (Langenlois), instalatér (Zistersdorf) a čalouník (Fürstenfeld).
Aktivní spolupráce se školami v Německu (Waldkirchen), v Polsku (Lodž) a na Slovensku
(Povážská Bystrica, Krásno nad Kysucou, Bratislava) v projektu Do světa.
Shrnutí
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 shrnuje výsledky, kterých škola při
výchovně vzdělávací činnosti v tomto školním roce na úseku teoretického vyučování,
odborného výcviku i výchovy mimo vyučování dosáhla. Naše škola připravuje žáky především
pro dělnická povolání ve stavebnictví, strojnictví a dřevozpracujícím průmyslu. Znamená to,
že k nám přichází řada žáků, kteří na základních školách dosahovali průměrných a horších
studijních výsledků a kteří měli kázeňské problémy často závažného rázu. Řada žáků je
z neúplných rodin nebo z rodin, ve kterých rodiče o výchovu a vzdělávání svých dětí
neprojevují potřebný zájem. Z toho vyplývá, že jsme nuceni řešit řadu problémů především
v oblasti sociálně patologických jevů. Je naším prvořadým úkolem, abychom v rámci
preventivního působení a ve spolupráci s rodiči a příslušnými organizacemi a institucemi
omezili počet závažných případů tohoto druhu na minimum.

Cíle školy v následujícím období
Cílem činnosti školy v následujícím období je pokračovat v tom, co je dobré a vylepšit to, co
úplně dobré není. Na období 2018 – 2024 je zpracován Dlouhodobý záměr rozvoje Střední
odborné školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy. Tento záměr shrnuje výsledky, kterých
škola při dosavadní výchovně vzdělávací činnosti dosáhla a stanovuje hlavní směry, trendy,
cíle a zásady rozvoje v následujících letech. Škola především připravuje žáky pro dělnická
povolání ve stavebnictví, strojnictví a dřevozpracujícím průmyslu. Znamená to, že k nám
přichází řada žáků, kteří na základních školách dosahovali průměrných a podprůměrných
studijních výsledků, měli kázeňské problémy často závažného rázu. Řada žáků je z neúplných
rodin nebo z rodin, ve kterých rodiče o výchovu a vzdělávání svých dětí neprojevují potřebný
zájem. Z toho vyplývá, že jsme nuceni řešit řadu problémů v oblasti kázně, nezájmu o výuku,
vysoké absence, neprospěchu a špatných studijních výsledků a sociálně patologických jevů.
Je naším prvořadým úkolem, abychom v rámci preventivního působení a ve spolupráci
s rodiči a příslušnými organizacemi a institucemi omezili počet závažných případů tohoto
druhu na minimum. Při naší činnosti jsme nuceni se vyrovnávat s celou řadou problémů
ovlivňujících denní provoz školy. Patří mezi ně především nedostatek finančních prostředků
na nákup potřebné didaktické techniky, na údržbu, opravy a rekonstrukce, nepříznivý
demografický vývoj, malý zájem absolventů základních škol o studium technických oborů
atd. Přes tyto obtíže jsme i nadále připraveni udělat vše pro to, abychom naplnili hlavní cíl
naší činnosti – aby naši školu opouštěli kvalitně připravení absolventi, kteří jsou schopni se
uplatnit na trhu práce a v odborné praxi ve stavebních a se stavebnictvím souvisejících
oborech.
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Doložka o schválení výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 byla schválena Školskou radou při
Střední škole stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace na zasedání rady,
které se konalo dne 12. října 2017.

Za předkladatele zprávy:

……………………………………………………………………………….
Ing. Josef Hypr, ředitel školy

Za školskou radu:

………………………………………………………………………………….
Mgr. Zdeněk Měřinský, místopředseda školské rady
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