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a) Základní údaje o škole
název:

Střední průmyslová škola, Karviná,
příspěvková organizace

identifikátor
právnické osoby:

600 016 676

IČ:

62 331 515

právní forma:

příspěvková organizace

sídlo:

Karviná – Hranice, ul. Žižkova 1818/1a

charakteristika:

škola poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou,
připravující techniky v oborech potřebných pro zaměstnavatele
v regionu – strojírenství, elektrotechnika, informační technologie

IZO:

000 601 497

zřizovatel školy:

Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117

vedení školy:

Ing. Česlava Lukaštíková, ředitelka
Ing. Tomáš Posker, zástupce statutárního orgánu
Bc. Jana Rožnovjáková, ekonomka
Mgr. Marie Feichtingerová, výchovná poradkyně
Ing. Oleg Pasz, poradce pro menšiny a projektový manažer
Ing. Antonín Köllner, vedoucí učitel praxe

doručovací adresa:

ul. Žižkova 1818/1a, 733 01 Karviná – Hranice

e-mail:

spkmail@sps-karvina.cz

http:

www.sps-karvina.cz

ID datové schránky:

v3yhqbg

telefony:

+420 596 348 161, +420 733 679 533

školská rada:

členové školské rady jmenováni zřizovatelem:
Ing. Stanislav Konkolski, Ph.D., předseda školské rady
Doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
členové školské rady zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků
a zletilými žáky:
Eva Drobiszová
MUDr. Martin Gebauer
členové školské rady zvoleni pedagogickými pracovníky:
Mgr. Lenka Gajďoková, místopředsedkyně školské rady
Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem
ve školském rejstříku
18-20-M/01

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE,
č.j. 3290/2009-21, s platností od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

23-41-M/01

STROJÍRENSTVÍ,
č.j. 3290/2009-21, s platností od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

26-41-M/01

ELEKTROTECHNIKA,
č.j. 3290/2009-21, s platností od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM,
č.j. 3290/2009-21, s platností od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

Všechny obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou a připravují absolventy jak pro
přímý vstup do praxe, tak pro další studium na vysokých školách. Vyučujeme podle školních
vzdělávacích programů, jejichž základní koncepce se odvíjí od rámcových vzdělávacích
programů jednotlivých oborů. Směřuje k pojetí vzdělávání, které sjednocuje ve studijních
oborech složku všeobecně vzdělávací a vede odbornou a praktickou výuku tak, aby škola
poskytovala absolventům co nejširší možnosti uplatnění na trhu práce a kvalitní přípravu pro
další formy studia.
Ve školních vzdělávacích programech je zřejmá sjednocující linie všeobecného vzdělávání
a organizace výuky napříč jednotlivými obory. Propojení programů umožňuje lépe
a efektivněji realizovat netradiční formy výuky, zavádět volitelné moduly, lépe připravovat
k maturitní zkoušce. Vede také k systematické práci učitelů a k lepšímu porovnávání
vzdělávacích výsledků. Ve všech oborech je kladen důraz na výuku informačních
a komunikačních technologií. V oblasti odborného vzdělávání byly programy vytvořeny tak,
aby žáci mohli využívat technické a odborné zázemí jiných oborů.
Vzdělání je základním lidským právem i univerzální lidskou hodnotou. Rozvíjí nejen
intelektové schopnosti, ale i chování a jednání člověka v sociálním a pracovním prostředí,
vztahy k ostatním lidem i k celé společnosti.
Proto, aby vzdělání poskytované naší školou bylo co nejkvalitnější, stanovili jsme klíčové
kompetence našich absolventů a z nich pak vycházíme ve své výchovně vzdělávací činnosti.
Klíčové kompetence:


jazykové dovednosti: schopnost komunikace alespoň v jednom světovém jazyce jazyk anglický



informační technologie: vyhledávání, výběr a zpracování textových, grafických
i numerických informací za účelem jejich dalšího využívání



komunikativnost: dovednost diskutovat, vysvětlovat, připravovat a zpracovávat
písemné materiály, číst s porozuměním, schopnost e – komunikace



práce v týmu: podíl jednotlivce na určování společných cílů, schopnost týmové
spolupráce



rozvoj schopnosti učit se: sebepoznávaní vlastních schopností, zvyšování efektivity
učení, zdokonalování vlastní výkonnosti



řešení problému: umění analyzovat problém, hledání řešení a jeho realizace,
schopnost převzít zodpovědnost

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
zaměstnanci školy k 31.8.2017

celkem

z toho žen

učitelé – plný úvazek

29

11

učitelé – zkrácený úvazek

5

1

provozní zaměstnanci – plný úvazek

10

9

provozní zaměstnanci – zkrácený úvazek

2

1

celkem zaměstnanců

46

22

Všichni učitelé splňují podmínku odborné kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti
dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Odborná a pedagogická
způsobilost vyučujících je využívána převážně dle jejich aprobace a je zárukou kvality výuky.
Máme rovněž vytvořen systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, abychom
zajistili trvale vysoký standard kvality výchovně vzdělávacího procesu.
Složitá je situace při zajišťování technického provozu školy. Od roku 2007 dochází vlivem
poklesu počtu žáků k neustálému poklesu počtu zaměstnanců, protože jejich počet je
určován normativně počtem žáků na jednoho provozního zaměstnance. Objem prací na
provozním úseku však není přímo úměrný počtu žáků, ale odvíjí se od rozsahu spravovaných
budov a pozemků. Neustále se rovněž zvyšují nároky na administrativu, takže větší rozsah
práce musí zvládnout daleko nižší počet provozních zaměstnanců.

d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
Při přijímacím řízení jsme se řídili pečlivě zpracovanými kritérií – viz Příloha č. 1. Ředitelka
školy vydala 94 rozhodnutí o přijetí ke studiu a 102 rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
7 přihlášek bylo v průběhu přijímacího řízení staženo. Zápisový lístek odevzdalo a nevzalo
zpět 86 uchazečů o studium.

Studijní obory
kód a název

počet přihlášených
v 1. kole
v 2. kole
a dalších

počet přijatých
v 1. kole
v 2. kole
a dalších

18-20-M/01 Informační technologie

98

0

30

0

23-41-M/01 Strojírenství
zaměření: Počítačové projektování

60

0

30

0

26-41-M/01 Elektrotechnika
zaměření: Mechatronika

41

4

30

4

Celkem

199

4

90

4

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních
zkoušek
Údaje o výsledcích vzdělávání v požadovaném členění – viz Příloha č. 2.

f) Údaje o prevenci rizikového chování žáků
Při zajišťování účinné prevence proti kriminalitě, užívání návykových látek, šikanování, proti
projevům vandalismu, xenofobie, rasismu a intolerance používáme tyto výchovné metody
a formy:


vytváření příznivého klimatu školy a jednotlivých tříd (adaptační kurzy pro žáky
1. ročníků slouží k seznámení žáků ve třídách, vytvoření pozitivních vazeb mezi
jednotlivci a tím stmelení skupiny jednotlivců a posílení celého kolektivu, žáci jsou
vytrženi z běžných situací opakujícího se chování, aby měli možnost projevit se
i v detailech svého chování; pedagogický doprovod tímto získá přehled o vnitřním
fungování skupiny, je aktivním pozorovatelem, následně provádí metodické
konzultace s instruktory kurzu pro dosažení co nejlepší efektivity působení na skupinu
či jednotlivce),



různorodé aktivity pro studenty: semináře, soutěže, návštěvy filmových a divadelních
představení, odborné exkurze a výlety, besedy se zahraničními studenty,



rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti úzkou spoluprací učitelů, žáků
a rodičů rozdílných národností.

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
KRÁTKODOBÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE (SEMINÁŘE, KURZY)
termín

učitel

vzdělávací akce

místo

školicí instituce

září

34 učitelů

Školení BOZP a PO

Karviná

Petr Zborník

říjen

1 učitel

Dílna zástupců ředitelů
středních škol

Ostrava

CDV Ostrava

2 učitelé

Výuka AJ s podporou ICT –
metodický seminář ve
spolupráci s U.S. Embassy
Prague
Ostrava

KVIC Nový Jičín

1 učitel

Closing workshop Aerosols Longyearbyen,
in Europe
Norway

THE GLOBE
PROGRAM

2 učitelé

Nácvik konverzačních
aktivit v německém jazyce Ostrava

NIDV Praha

1 učitel

Jak používat multimediální
digitální platformu IWitness
v české škole
Praha

USC Shoah
Foundation

1 učitel

Vnitřní normy školy a
aktuální školské otázky

CDV Ostrava

5 učitelů

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o
odborné způsobilosti
v elektrotechnice – školení
a zkouška
Karviná

VŠB – TU Ostrava,
Fakulta
elektrotechniky a
informatiky

únor

1 učitel

Svářečská zkouška EN ISO
9606-1 111 P BW FM1

Ostrava

Česká svářečská
společnost ANB

únor

1 učitel

Tajný život města

Praha

Tereza

únor

2 učitelé

Kritická bilance polistopadové české literatury

Olomouc

Descartes

březen

1 učitel

Seminář EVVO

Zlín

Tereza

březen

1 učitel

Jak vyučovat o holokaustu Terezín

říjen
říjen
listopad

leden
leden

únor

Ostrava

Památník Terezín

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o
odborné způsobilosti
v elektrotechnice – školení
a zkouška
Ostrava

VŠB – TU Ostrava,
Fakulta
elektrotechniky a
informatiky

3 učitelé

MODAM: Matematika
kolim (i v) nás

Ostrava

VŠB – TU Ostrava,
Fakulta
elektrotechniky a
informatiky

1 učitel

Příprava občanů k obraně
státu pro učitele

Ostrava

Ministerstvo obrany
ČR

květen

1 učitel

Jarní škola učitelů občanské
výchovy a společenských
věd na téma: Ekonomie pro
21. století
Ostrava

Asociace učitelů
občanské výchovy a
společenských věd

srpen

2 učitelé

Anglická konverzace
s rodilým mluvčím

Hello langure centre

březen

duben
květen

2 učitelé

Ostrava

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVÁNÍ
termín

učitel

vzdělávací akce

od 2014

1 učitel

Učitelství odborných
předmětů

od 2014

1 učitel

doktorské studium

místo

školicí instituce

Ostrava

OU Ostrava

Ostrava

OU Ostrava

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Letní škola mechatroniky
Ve čtvrtek 8. září 2016 se studenti třídy 2. F zúčastnili Letní školy mechatroniky,
kterou každoročně pořádá Katedra automatizační techniky a řízení, Strojní fakulty na VŠB-TU
Ostrava. Kromě prohlídky laboratoří mechatroniky studenti měli možnost soutěžit s Lego
roboty. Kromě našich studentů soutěžili i žáci z NET OFFICE Orlová. Úkolem dvoučlenných
týmů bylo postavit a naprogramovat robota tak, aby během dvou minut nastřílel co nejvíce
gólů do fotbalové branky. Po vysvětlení pravidel studenti dopoledne stavěli roboty
a odpoledne tvořili a ladili řídící program. Mezi 14 týmy zvítězila dvojice našich studentů
Denis Kniezek a Dominik Kryska. Jejich robot nastřílel 11 branek, čímž vyrovnali rekord
soutěže. O tom, že úkol nebyl lehký svědčí fakt, že některé týmy nedaly ani jeden gól.
O to více vynikly naše studentky Marie Rusková a Dominika Heczková. Se svým robotem
nastřílely 5 gólů a dokázaly, že VĚDA JE PRO HOLKY!

10. okresní včelařská výstava, 9. – 11.9.2016
Jako každoročně se včelařská výstava, kterou organizujeme společně s okresním svazem
včelařů, setkala s velkým zájmem zejména z řad dětí z mateřských škol. Děti byly nadšené, že
mohou pozorovat živé včelky, dozvědět se, jak se stáčí med a vlastnoručně si ozdobit
medovníčky. Letošní výstava byla výstavou jubilejní, desátou. Včelaři proto připravili dětem
nejen praktické ukázky své práce a zajímavé přednášky pro ponaučení, ale i nafukovací
skákací hrad pro zlepšení fyzické kondice .

Turnaj v malé kopané „KAROSHA“, 23.9.2016
Třetí ročník turnaje v malé kopané „KAROSHA“, proběhl 23. září 2016 na hřišti naší školy. Po
tvrdém boji naše družstvo ve složení: Petr Mokroš, Marek Michailidis, Dominik Kula, Jakub
Gatnar, Martin Vlachovský, Petr Bitala, Michal Koschny, Jan Motyčka, Aleš Věčorek, Ludvík
Salamon, Jiří Sembol a Tomáš Botur obsadilo druhé místo. Vítězem se stali hráči Gymnázia
Hladnov, se kterými jsme prohráli na penalty 5 : 6. Blahopřejeme vítězům! Na místě třetím
se umístili hráči SPŠ stavební Havířov.

Dny otevřených dveří, 1.12.2016 a 30.1.2017
Pár fotografií ze zákulisí prozradí, co můžete u nás vidět. Kdo neváhal a přišel se podívat,
nelitoval.

Code Week – Týden programování, 17. – 21.10.2016
420 žáků ZŠ navštívilo naší školu v rámci akce Code Week – Týden programování. Během
celého týdne se žáci základních škol přišli k nám seznámit se základy programování Lego
robotů. Třídy jsme rozdělili na menší skupiny, které postupně prošly tři stanoviště. Na prvním
stanovišti žáci programovali robota, který jel po nakreslené čáře. Na druhém stavěli
virtuálního robota v programu Lego Digital Designer. Na třetím zkoušeli, co všechno robot
dokáže, jak se dá řídit a rovněž si prohlídli 3D tiskárnu. Zájem o Lego dílny byl obrovský, přišli
žáci z karvinských základních škol: ZŠ Borovského, ZŠ Majakovského, ZŠ Mendelova, ZŠ
Dělnická, ZŠ Komenského, ZŠ Mládí Orlová - Lutyně a ZŠ Havlíčkova Český Těšín. Průběh celé
akce byl skvělý díky nadšení a zapojení nejen našich učitelů, ale i studentů, kteří pomáhali
s vysvětlováním programování, předváděli roboty a provázeli žáky základních škol po
průmyslovce.

Házená, 28.11.2016 a 20.2.2017
V exhibiční utkání se proměnil finálový zápas okresního kola v házené chlapců středních škol.
Od začátku utkání dali naši hráči jasně najevo, kdo je na hřišti pánem. Druhý poločas jsme
zahájili s desetibrankovým náskokem a tak dostali šanci i hráči z lavičky. Konečný výsledek
38 : 22 ve prospěch SPŠ Karviná hovoří jasně.

Mistry Moravskoslezského kraje se stali házenkáři naší školy.
Ve finálovém turnaji, který se konal ve Frýdku – Místku
20.2.2017, porazili své soupeře rozdílem třídy.
Chlapci postupně porazili: SOŠ Frýdek-Místek 14 : 10;
SŠE Frýdek-Místek 14 : 4; VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 14 : 9.
Sestava: Petr Mokroš, Jan Juráš, Dominik Solák, Jan Sikora,
Roman Bílek, Nicolas Noworyta, Alexander Zamarski, David
Růža, Patrik David , Tomáš Buzek.
GRATULUJEME !

Osvětim, 24.10.2016
V pondělí 24. října 2016 jsme se my čtvrťáci vydali na cestu do Osvětimi. Po příjezdu k areálu
se vydáváme ke vstupní bráně. K našemu překvapení procházíme bezpečnostními rámy, před
kterými musíme odložit klíče, mobily i opasky. Pak fasujeme sluchátka a přijímače a
vydáváme se na prohlídku. Po několika úvodních slovech procházíme vstupní branou
s německým nápisem „Arbeit macht frei“. Prací ke svobodě? A tady?
Autentické záběry na fotografiích, které zachycují příjezd židovských transportů, selekci,
i následnou cestu smrti, jsou doprovázeny hromadami brýlí, ostříhaných vlasů, nádobí
i krémů. Na některých krabičkách čteme české názvy, na kufrech česká jména. Představa
ponožek nebo podvlékaček utkaných z lidských vlasů v nás vyvolává nepříjemné pocity.
A celý ten podfuk, kdy Židé přijížděli s představou začínajícího nového života …
Ukázka celodenního přídělu jídla táborových vězňů nás přesvědčila o tom, že tady bychom
dlouho nepřežili. A to si mnozí stěžujeme na školní jídelnu a každou chvíli vyhazujeme
plesnivé svačiny zpod lavic. Fotografie vězňů, kteří v době osvobození vážili mezi 25 a 38 kg
při běžné výšce, znázorňovaly nejen jejich podobu, ale také dobu jejich pobytu. Mnozí z nich
nepřežili víc než měsíc.
Po prohlídce prvního tábora přejíždíme do dalšího tábora zvaného Březinka. Tady vidíme
železniční vagón, ve kterém bylo převáženo až sto lidí. Nepředstavitelné – bez zastávek, bez
návštěvy bufetu. A následuje půl km dlouhá cesta smrti k jedné z plynových komor a
krematoriu. Němci se sice snažili pozůstatky zničit, ale zcela se jim to nepodařilo. Celý
proces, který nám průvodkyně popisuje, vidíme před očima v živých barvách. Pokyn zní:
„Jenom se umyjete před ubytováním v táboře.“ Takový podfuk. A takové množství
mrtvých!!!

Celý pobyt v táboře završila návštěva obytných a sanitárních baráků – zima, hlad,
nehygienické poměry – šíření nemocí, hlavně tyfus – nelidské podmínky neslučitelné se
životem.
Návštěva Osvětimi opravdu není zábava. Jezdíme sem proto, abychom si uvědomili, že tohle
už nikdy nemůžeme připustit.

Den studentů, 21.11.2016
Letošní Den studentů byl jako tradičně ve znamení pasování studentů prvního ročníku, a také
byl plný zajímavých vystoupení a soutěží. Velký aplaus sklidili strážníci karvinské Městské
policie, kteří předvedli ukázky zásahů. A poprvé ve čtrnáctileté historii našeho Dne studentů
nebyly pamětní medaile pro žáky prvních ročníků keramické, ale navrhl je a vyrobil na 3D
tiskárně Dominik Kryska, student třídy 2.F - DĚKUJEME .

20 úspěšných řešitelů v Bobříku informatiky – národní kolo 7. a 11.11.2016

Letos se národní online soutěže v informatice zúčastnilo
71 792 soutěžících. A na SPŠ Karviná každým rokem
narůstá počet úspěšných řešitelů.
V kategorii Junior soutěžilo 12 154 účastníků
a 11 studentů z naší školy se stalo úspěšnými řešiteli
(z celkového počtu 1 431 úspěšných řešitelů).
V kategorii Senior letos soutěžilo 5 930 účastníků
a úspěšnými řešiteli se stalo 9 našich studentů
(z celkového počtu 474).

Jakub Maslowski, 2.E získal plný počet bodů (240) a zasloužil se v celostátním klání o 1. místo
v kategorii JUNIOR. Mezi 5 % nejlepších v naší republice se dále umístili: Marian Jochymek,
2.D; Jakub Karpeta, 2.E; Daniel Ostruszka, 2.D; Marie Rusková, 2.F; Pavel Lotter , 2.D
a Vojtěch Tomala, 1.E.
V seniorské kategorii obsadil Kevin Jaworek, 4.F se ziskem 197 bodů 10. místo mezi středními
školami a spolu s Mojmírem Kyjonkou, 3.D patří celorepublikově mezi 5 % nejlepších v této
kategorii. Do ústředního kola, které se uskuteční 1. února 2017, postupuje Kevin a Mojmír je
náhradníkem.
Úspěšnými řešiteli jsou v kategorii Junior také: Vojtěch Wantula, 2.B; Daniel Bednarz, 2.D;
Dominika Heczková a Dalibor Švantner, oba 2.F.
V kategorii Senior mezi úspěšné řešitele patří dále: Karolína Gawlowská, 3.D); Weronika
Kohutová, 4.F; Marek Firla, 4.F; Lukáš Baron, 3.B; Tomáš Lazar 3.B; Radek Walach a Jan Lebr,
oba 3.D.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

Bobřík informatiky – ústřední kolo 1.2.2017
1. února 2017 se na gymnáziu v Ostravě - Zábřehu
sešlo 30 nejlepších studentů informatiků ze
středních škol Moravskoslezského kraje.
Nás v ústředním kole reprezentovali Kevin
Jaworek, 4.F a Mojmír Kyjonka, 3.D. Kevin získal
172 bodů a umístil se na 12. místě. Mojmír se 145
body skončil na 22. místě.
Děkujeme Kevinovi i Mojmírovi za výbornou
reprezentaci školy!

Házená, 28.11.2016 a 20.2.2017
V exhibiční utkání se proměnil finálový zápas okresního kola v házené chlapců středních škol.
Od začátku utkání dali naši hráči jasně najevo, kdo je na hřišti pánem. Druhý poločas jsme
zahájili s desetibrankovým náskokem a tak dostali šanci i hráči z lavičky. Konečný výsledek
38 : 22 ve prospěch SPŠ Karviná hovoří jasně.

Mistry Moravskoslezského kraje se stali házenkáři naší školy.
Ve finálovém turnaji, který se konal ve Frýdku – Místku
20.2.2017, porazili své soupeře rozdílem třídy.
Chlapci postupně porazili: SOŠ Frýdek-Místek 14 : 10;
SŠE Frýdek-Místek 14 : 4; VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 14 : 9.
Sestava: Petr Mokroš, Jan Juráš, Dominik Solák, Jan Sikora,
Roman Bílek, Nicolas Noworyta, Alexander Zamarski, David
Růža, Patrik David , Tomáš Buzek.
GRATULUJEME !

Seminář WO-DI-AK pro ZŠ, 30.11.2016

WO-DI-AK je soutěžní chemicko - fyzikální
zábavný seminář nejen pro studenty SPŠ
Karviná, kde účastníci debatují o fyzikálních
a chemických zákonech a principech, na
nichž fungují věci kolem nás. Součástí
semináře je soutěž pro zástupce
jednotlivých tříd, kteří tipují, jak daný
pokus skončí, popřípadě objasňují principy
fungování jednotlivých pokusů. Jednotlivé
díly jsou tématicky zaměřeny. Tentokrát
byl seminář, již devatenáctý, určen žákům
9. tříd ZŠ. Téma semináře „Co umí
atmosférický tlak“.

Česko zpívá koledy, 14.12.2016
Tradičně nás druhou prosincovou středu naladil na vánoční vlnu svým koncertem smíšený
pěvecký sbor Canticum Orlová a v 18 hodin jsme se všichni společně připojili k celostátnímu
zpívání koled.

G2 Florbal Challenge, 12.12.2016 a 1.2.2017
Prestižní středoškolská soutěž G2 Florbal Challenge, na jejímž konci čeká nejlepší týmy
celorepublikové finále v pražské O2 Aréně jako součást programu Superfinále florbalu české
extraligy žen a mužů. K tomuto vysněnému cíli se přiblížil i florbalový tým SPŠ Karviná, když
v pondělí 12.12.2016 zvítězil v okresním kole v ostravské ČP Aréně. O postupu našich borců
se rozhodlo v napínavé koncovce proti týmu Střední průmyslové školy stavební Havířov, kdy
naše družstvo inkasovalo rychlý gól a dlouho nebylo schopno skórovat a dostat se tak zpět
do hry. Konec jako z pohádky nastal 20 vteřin před koncem utkání, když jsme díky odvolání
brankáře získali početní převahu před soupeřící bránou a pohotovou dorážkou vyrovnali stav
na 1:1. Tato remíza vedla ke konečnému vítězství v turnaji a zaslouženému postupu do
krajského kola.

Ve středu 1.2.2017 se konalo finále moravskoslezského kraje v soutěži G2 Challenge, které
povoluje start pouze chlapcům z prvních a druhých ročníků. Tým ve složení Vojtěch Rakus,
Petr Horák, Jan Tomalík, Tomáš Přeček, David Morcinek, Lukáš Juhász z 2.B; Filip Kenický,
Josef Zbořil z 2.E; Michal Pieter, Jakub Kožušník, Radek Dvořák z 1.B; Jakub Palowski, Vojtěch
Mokry z 1.F a Patrik Mitrenga z 1.E, ukazoval v průběhu turnaje vynikající výkony. Především
útočné trio první formace Morcinek, Tomalík, Horák předvádělo svými kombinacemi velice
líbivý a efektivní florbal. V rozhodujícím zápase proti Gymnáziu Frýdek - Místek jsme však
díky fatálním chybám v obraně ztratili dvakrát vedení a třetím smolným gólem i naději na
vítězství, které by nás posunulo do národního finále v Brně. Tohoto cíle jsme sice nedosáhli,
ale na svůj herní projev můžeme být pyšní, byli jsme jednoznačně lepším týmem. Bohužel
florbal se hraje na góly, a tak jsme i přes všechno zklamání získali stříbrné medaile
z krajského finále zaslouženě.

Keep Calm and Speak English, 25.1.2017
Ve středu 25. ledna 2017 v 8 hodin se v učebně anglického jazyka sešli studenti 2. a 3.
ročníku, aby porovnali své dovednosti konverzovat v anglickém jazyce. Kromě souvislého
projevu na vybrané téma, museli také prokázat schopnost porozumění čtení i poslechu.
Všichni zúčastnění studenti předvedli angličtinu na velmi dobré úrovni, nezaskočily je otázky
porotců ani netradiční obrázky, které měli co nejdetailněji popsat. Všichni studenti byli
odměněni knížkou adaptované četby, vítězové pak knihou s CD.
V kategorii 3. ročníku měla porota těžké rozhodování, neboť výkony byly velmi vyrovnané.
1. místo s postupem do okresního kola získal Jakub Smýkala ze 3.D. Velmi těsně za ním se na
2. příčce umístil Tomáš Lazar z 3.B a 3. místo obsadila Anna Bartoňová z 3.D.
V kategorii 2. ročníků obsadil 1. místo Tomáš Káňa z 2.B, 2. místo Alexandr Suchánek
a 3. místo Martin Tököly, oba ze třídy 2.E.

2. místo v okresním kole konverzační soutěže v jazyce anglickém, 9.2.2017
Ve čtvrtek 9. února 2017 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
a naši školu výborně reprezentoval vítěz školního kola Jakub Smýkal ze 3.D. V silné
konkurenci 13 nejlepších studentů středních škol z Karviné, Havířova, Orlové, Bohumína
a Českého Těšína nakonec obsadil krásné 2. místo.

Stupně vítězů:
1. Aneta Kochanová, Gymnázium Komenského, Havířov
2. Jakub Smýkal, Střední průmyslová škola, Karviná
3. Vítězslav Rypar, Gymnázium Karviná
A co nám ještě Jakub prozradil?
„Vylosoval jsem si téma, na které jsem se ne úplně skvěle
připravil (the Czech Republic and its problems), ale test
na Listening, Reading a Use of English jsem zvládl nejlépe
ze všech.“
GRATULUJEME !

Tajný život města
Projekt s krásným názvem Tajný život města připravuje databázi rostlin, keřů a stromů. Tato
databáze je dostupná pro aplikaci Pl@ntNet.
Aplikace má
být pomocníkem pro ty z nás, kteří když vidí rostlinu, keř či strom, se ptají: "Jak se to
jmenuje?". Abyste si mohli odpovědět, musíte mít ve svém "smart" telefonu nainstalovánu
tuto aplikaci. Pak jednoduše vyfotíte květ rostliny, její list, celou rostlinu nebo kůru stromu a
aplikace vyhledá rostlinu, keř nebo strom, který je danému snímku nejblíže.
Aby aplikace mohla být dokonalá a nabídnout pouze jednu odpověď, musí mít zásobu
obrázků květů, listů, celých rostlin a kůr, podle kterých dokáže rozeznat danou rostlinu. To je
vše. My si myslíme, že to není málo! Vždyť na rozeznávání se používá algoritmus, který znáte
z letišť, policie či filmů (zejména americké provenience).
V této fázi se databáze plní pomocí dobrovolníků z celého světa. Mezi ně patří i náš
průmyslovácký tým ve složení Ondřej Knybl, Alexander Kania, Dominik Kula, David Švihl,
Šimon Pazdziora, Jiří Zicha a Vojtěch Tomala. Naším úkolem je rostliny nafotit, určit a poslat
do mezinárodní databáze.

Ačkoli je naše škola školou technického zaměření, máme v našem školním programu i výuku
přírodovědnou. Například královnu věd matematiku, celý vesmír popisující fyziku, od popisu
látkového složení našeho světa po mechanizmus lásky objasňující chemii. Biologie chybí. Ale
to bychom nebyli my průmyslováci, abychom se nepoprali i s tímto "hendikepem". Naše
škola je aktivní součástí tohoto celosvětového projektu, který v Česku a na Slovensku dostal
název

Další podrobnosti o projektu naleznete na:
https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000008867/studenti-vylepsuji-aplikaci-narozeznavani-rostlin

Maslákův atletický čtyřboj, 27.5.2016
NAŠE VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO DÍVEK

Dominika Heczková, 2.F - celkové 2. místo
Karolina Gawlowská, 3.D - celkové 3. místo
Klára Nevřalová, 1.D
Sabina Kramná, 3.D
Markéta Aghová, 1.D (MS)

Dne 27. 5. 2017 se uskutečnil atletický čtyřboj pořádaný Střední průmyslovou školou
stavební Havířov. Letos se konal již čtvrtý ročník tohoto atletického meetingu. Jednalo se o
trojutkání mezi školami SPŠ Karviná, SPŠ stavební Havířov a Gymnázium Ostrava - Hladnov,
které spolupracovaly v rámci projektu výstavby sportovních hřišť.
Čtyřčlenné týmy z každé zúčastněné školy měřily své síly ve čtyřech disciplínách: běh na
100m, skok daleký, vrh koulí a běh na 800m (dívky) a 1500m (chlapci). Svými výkony v těchto
disciplínách sbírali body, které se následně sčítaly ve finální výsledek. Hodnocení byli i
jednotlivci, ale primární byl výsledek celého družstva v obou kategoriích.

Po závěrečném součtu bodů naše chlapecké družstvo obhájilo loňské vítězství a naše děvčata
ve své premiéře ukázala soutěživého ducha a stejně jako chlapci si stoupla na pomyslný
nejvyšší stupínek.
NAŠE VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO CHLAPCŮ

David Morcinek, 2.B - celkové 1. místo
David Růža, 2.E
Daniel Brož, 2.D
Lukáš Juhasz, 2.B
Dominik Mareš, 1.D (MS)

Sportovně turistický kurz „TRÚBA 2017“, 5. – 9.6.2017

Sportovně turistický kurz „Trúba 2017“ byl organizován pro studenty druhých ročníků
v termínu 5. 6. – 9. 6. 2017 v rekreačním areálu „U Kateřiny“. Rekreační areál se nachází
uprostřed krásné přírody moravskoslezských Beskyd v těsné blízkosti historického městečka
Štramberk, s výhledem na hrad Štramberk s gotickou věží Trúba.
Program kurzu zahrnoval mimo sportovních her také práci s buzolou a mapou, střelbu ze
vzduchovky, základy první pomoci, střelbu z reflexního luku a turistiku. Své teoretické
znalosti si studenti vyzkoušeli v letním biatlonu tříčlenných družstev a orientačním závodě
jednotlivců.
Počasí nám přálo, proto jsme mohli splnit všechny úkoly, které jsme si naplánovali. Kurz byl
velice povedený, spokojené úsměvy všech účastníků byly toho dokladem.

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve školním roce 2016/17 na naší škole neproběhla žádná kontrola České školní inspekce.

j) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016
Pro rok 2016 jsme měli ze strany zřizovatele stanoveny tyto závazné ukazatele:
a) Příspěvky a dotace z MŠMT
Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)
RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
(ÚZ 33052)
RP Hodnocení žáků a škol … - Excelence středních
škol (ÚZ 33038)
RP Podpora odborného vzdělávání - 1. část (ÚZ 33049)
Celkem

18 487 000,00 Kč
462 474,00 Kč
19 527,00 Kč
45 507,00 Kč
19 014 508,00 Kč

b) Příspěvky a dotace od zřizovatele
Provozní náklady (ÚZ 001)
Na udržení dostupnosti středního vzdělávání (ÚZ 131)
Na posílení mzdových prostředků včetně odvodů (ÚZ 131)
Na 19. ročník GLOBE Games (ÚZ 142)
Na vybavení výdejny stravy (ÚZ 203)
Na akci „Oprava přístupové komunikace“ (ÚZ 206)
Na krytí odpisů dlouhodobého majetku (ÚZ 205)
Celkem

4 262 000,00 Kč
274 000,00 Kč
21 600,00 Kč
100 000,00 Kč
335 000,00 Kč
400 000,00 Kč
1 401 000,00 Kč
6 793 600,00 Kč

Další účelově poskytnuté finanční prostředky v roce 2016:
a) Prostředky poskytnuté Statutárním městem Karviná
Projekt podporující ekologické aktivity „GLOBE program na
škole a v Karviné“
Celkem

12 000,00 Kč
12 000,00 Kč

b) Prostředky poskytnuté NAEP Praha
na projekt v rámci programu ERASMUS+ „Odbornost bez
jazykových bariér“ (na období let 2014 – 2016)
na projekt v rámci programu ERASMUS+ „Learning BEAUTY“
(na období let 2016 – 2018)
Celkem

39 851,59 Kč
5 272,00 Kč
45 123,59 Kč

c) Nadační příspěvek ČEZ
na projekt s názvem „Propagace elektro oboru“
Celkem

28 028,00 Kč
28 028,00 Kč

Všechny závazné ukazatele jsme dodrželi. Při provedení finančního vypořádání jsme
neshledali žádné porušení rozpočtové kázně ani jiné důvody pro nařízení odvodu do
rozpočtu kraje.
Závazný ukazatel – odvod z odpisů ve výši 826 000,00 Kč jsme dodrželi. Zmíněné finanční
prostředky jsme řádně ve stanovených termínech zaslali na účet zřizovatele č. 191650676349/0800.
V roce 2016 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 227 968,42 Kč (po zdanění).
V hlavní činnosti škola vykázala ztrátu ve výši 250 253,64 Kč.
V doplňkové činnosti škola dosáhla zisku (po zdanění) ve výši 478 222,06 Kč. Kladný
hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl dosažen pronájmem nemovitostí
a pořádáním kurzů obsluhy CNC strojů a svařování.
Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 12/931 ze dne 25.4.2017 schválila naší
škole účetní závěrku a výše uvedený zlepšený výsledek hospodaření.

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
„Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2016“, (ÚZ 33052), na období
od 1.9.2016 do 31.12.2016 jsme obdrželi dotaci 462 474 Kč.
„Podpora odborného vzdělávání v roce 2016 – 1. část“, (ÚZ 33049), na období od 1.1.2016
do 31.7.2016 jsme pro málo početné třídy 4. ročníku oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika
obdrželi dotaci 45 507 Kč.
„Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství – 1. část“, (ÚZ 33073), na
období od 1.7.2017 do 31.8.2017 – z tohoto rozvojového programu jsme obdrželi 34 881 Kč.
„Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 – Excelence středních škol
2015“, (ÚZ 33038), dotace 19 527 Kč.

Na projekt „Learning BEAUTY“ jsme z programu Erasmus+ získali na období od 1.9.2016
do 31.8.2018 částku 19 840 €.
Na projekt „Vzdělávání pro 21. století“ jsme z operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání získali 939 338 Kč, a to na období od 1.8.2017 do 31.7.2019.

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení v požadovaném
členění – viz Příloha č. 3.

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
v požadovaném členění – viz Příloha č. 4.

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole pracuje jedna základní organizace ČMOS. Vedení školy s touto odborovou
organizaci spolupracuje nejen při činnostech stanovených zákonnými normami (příprava,
projednávání a uzavření kolektivní smlouvy, projednávání politiky zaměstnanosti –
organizační a racionalizační opatření, oblast BOZP,…), ale rovněž na neformální bázi při
organizování přátelských posezení u příležitosti konce školního a kalendářního roku a Dne
učitelů.
Pro zajištění kvality vzdělávacího procesu spolupracujeme jak s vysokými školami, zejména
s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Slezskou univerzitou v Opavě,
Ostravskou univerzitou a Českým vysokým učením technickým v Praze; tak i se
zaměstnavateli a dalšími institucemi.
Vynikající je dlouhodobá spolupráce se společnostmi ArcelorMittal Tubular Products a.s.,
Karviná; KOVONA SYSTEM a.s., Český Těšín; KARIMPEX – STROJÍRNY, s.r.o., Orlová; SEJONG
CZECH s.r.o., Karviná, Třinecké železárny a.s., Třinec; BONATRANS GROUP a.s, Bohumín;
Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava; VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, Ostrava; Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o., Nošovice; ČEZ, a.s. a BEFRA ELECTRONIC, s.r.o., Horní Suchá.

