
 

 

  

Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2018/2019 
 
 
 

 

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace 
Žižkova 1818/1a 

Karviná - Hranice 



Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace 
za školní rok 2018/19 byla projednána a schválena na zasedání Školské rady při Střední průmyslové 
škole, Karviná, příspěvková organizace dne 12. listopadu 2019. 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Konkolski, Ph.D. v.r. 

předseda školské rady  

 

 

 

Ing. Česlava Lukaštíková v.r. 

ředitelka školy 

  



Obsah výroční zprávy 

(dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 
zpráv a vlastního hodnocení školy) 

 

a) Základní údaje o škole 

b)  Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

c)  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

d)  Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

e)  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 

f)  Údaje o prevenci rizikového chování žáků 

g)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

h)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

j)  Základní údaje o hospodaření školy 

k)  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

l)  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

m)  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

n)  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 
 a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 

Přílohy  

č. 1 Kritéria přijímacího řízení  

č. 2 Údaje o výsledcích vzdělávání v požadovaném členění 

č. 3 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

č. 4 Údaje o nově zahájených projektech a projektech v realizaci 

 

 

 

 

 

 

V souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů jsou jména a fotografie žáků v této výroční zprávě zveřejněna na základě jejich 
předchozího písemného souhlasu.  



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 ředitelky pro techniku a provoz 
      Mgr. Radka Klotková, zástupkyně ředitelky pro výchovu a vzdělávání 
      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: 
      Zbigniew Konesz 
      MUDr. Martin Gebauer 

      členové školské rady zvoleni pedagogickými pracovníky: 
      Mgr. Lenka Gajďoková, místopředsedkyně školské rady 
      Ing. Martin Kijonka, Ph.D. 
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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 

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 31.8.2018 celkem z toho žen 

učitelé – plný úvazek 27 10 

učitelé – zkrácený úvazek 7 1 

provozní zaměstnanci – plný úvazek 9 8 

provozní zaměstnanci – zkrácený úvazek 2 1 

celkem zaměstnanců 45 20 

 

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. 

Velmi 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. Díky vybudování moderních odborných učeben a laboratoří rostou nároky 
na jejich správu a údržbu, neustále se rovněž zvyšují nároky na administrativu, takže větší 
rozsah práce musí zvládnout daleko nižší počet provozních zaměstnanců. Očekáváme, že 
připravovaná reforma financování škol tento nepoměr napraví. 

 

 

  



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 119 rozhodnutí o přijetí ke studiu a 73 rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 
15 přihlášek bylo v průběhu přijímacího řízení staženo. Zápisový lístek odevzdalo a nevzalo 
zpět 104 uchazečů o studium. 

 

 
Studijní obory 

 
počet přihlášených 

 
počet přijatých 

 
kód a název 

v 1. kole v 2. kole      
a dalších 

v 1. kole v 2. kole      
a dalších 

 
18-20-M/01 Informační technologie 

 
80 

 
0 

 
30 

 
0 

 
23-41-M/01 Strojírenství 

 
75 

 
2 

 
52 

 
2 

 
26-41-M/01 Elektrotechnika 

 
45 

 
5 

 
30 

 
5 

 
Celkem 

 
200 

 
7 

 
112 

 
7 

 

 

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 

září 1 učitel 

Vzdělávací program v rámci 
studia k prohlubování 
odborné kvalifikace              „ 
Komunikace s rodiči“ Ostrava 

Osvětová beseda, 
o.p.s. 

září 2 učitelé 

Kurz „Bild your App, teach 
your students how to build 
their Apps!“ Dublin - Irsko 

Europass Academy 
Ltd. , Dublin 

listopad 1 učitel 
Konference pro učitele cizích 
jazyků  Ostrava 

Vzdělávací centrum 
Hello s.r.o. 

prosinec 2 učitelé 

Kurz „ Learning trough 
Engagement for Greater 
Outcomes in STEM 
Education“ Sliema - Malta ERASMUS+ 

leden 1 učitel 

Vzdělávací program -  
„Prevence, diagnostika a 
řešení šikany a kyberšikany 
ve školách a školských 
zařízeních Karviná 

Poradna pro 
primární prevenci 
Ostrava, z.s. 

březen 1 učitel 
Kybernetická bezpečnost, 
hrozby a jejich řešení Ostrava Brain computers 

březen 1 učitel 
Seminář „ Englisch File Gets 
You Talking“  Olomouc 

OXFORD 
UNIVERSITY PRESS 

březen 2 učitelé 
Kurz „Training Course  
Moodle at School“ 

Granada - 
Španělsko ERASMUS+ 

březen 2 učitelé Školení v programu Blender Ostrava VŠB-TU Ostrava 
  



květen 1 učitel Seminář „Make Your Way“ 

Arcos de 
Valdevez - 
Portugalsko 

Associaçaõ para o 
Centro de 
Incubaçaõ de Base 
Tecnológica do 
Minho 

červen 2 učitelé Využití ICT ve výuce 
Faro - 
Portugalsko ERASMUS+ 

červen 4 učitelé 

Základy programování 
Sinumerik Operate 
V 4.8 Ed. 2  Siemens, a.s. 

srpen 2 učitelé Kurz „Leading the Way“ Ostrava 
OXFORD 
UNIVERSITY PRESS 

srpen 2 učitelé Seminář „Renovable Energy“ Lecce - Itálie ERASMUS+ 

srpen 1 učitel Letní škola - Stopování dějin Praha 
Ústav pro studium 
totalitních režimů 

srpen 1 učitel 
Kurz „General English 
Language Training“ Dublin - Irsko ERASMUS+ 

 

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

termín učitel vzdělávací akce místo školicí instituce 

od 2014 1 učitel Doktorské studium Ostrava OU Ostrava 

září - duben 7 učitelů 

Kurz cizího jazyka pro 
pedagogy na jazykové 
úrovni C1 SPŠ Karviná 

CLOVERLEAF 
Limited s.r.o., 
Ostrava 

září - duben 4 učitelé 

Kurz cizího jazyka pro 
pedagogy na jazykové 
úrovni B1 SPŠ Karviná 

CLOVERLEAF 
Limited s.r.o., 
Ostrava 

září - duben 5 učitelů 

Kurz cizího jazyka pro 
pedagogy na jazykové 
úrovni A2 SPŠ Karviná 

CLOVERLEAF 
Limited s.r.o., 
Ostrava 

 

  



h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

MOS - Microsoft Office Specialist 

Článek ze školního webu „Další úspěšní držitelé MOS“, 10.9.2018, autor Ondřej Golasowski 

    

  

Studentské trenérské centrum společnosti Microsoft nabízí jako odměnu úspěšným 
a pracovitým členům voucher na zkoušku pro získání certifikace MOS – Microsoft Office 
Specialist v libovolném programu balíku Microsoft Office. Po zdárném složení této zkoušky 
získá dotyčný mezinárodně uznávaný certifikát, který dosvědčuje znalosti v daném programu 
Microsoft Office. 

Mezi členy programu STC patřím i já – Ondřej Golasowski a můj kolega Daniel Brož. Jelikož 
jsme v programu aktivní, získali jsme také odměnu ve formě voucheru. Já jsem se rozhodl 
vykonat zkoušku v programu PowerPoint, kdy jsem musel prokázat schopnost plně ovládat 
tento program v anglickém jazyce. Ten samý úkol měl i Daniel Brož, který si ale vybral 
program OneNote. Oba jsme zkoušku složili úspěšně a získali jsme vytoužený certifikát. 

Jsi student a STC Tě zaujalo? Neváhej se k nám přidat! Informace o programu a výběru do něj 
Ti můžu poskytnout já (https://www.facebook.com/ondra.golasowski), nebo můj kolega 
(https://www.facebook.com/BroDan66). 

 

Exkurze do Osvětimi, 19.10.2018 

Článek ze školního webu „Tábor, nad kterým nevychází slunce“, autoři Jakub Jančička 
a Daniel Bednarz 

Už je to tu znovu, zvuk každodenního budíku, který mě budí na další podzimní ráno, ale 
tentokrát trochu výjimečné, protože jedeme do Osvětimi. „Konečně se někam podíváme se 
třídou,“ říkám si. Oblékám se a vyrážím na místo srazu. Tady nasedáme spolu s vedlejší 
třídou do autobusu a odjíždíme směr Osvětim. V autobuse si nasazuji sluchátka s hudbou 
a snažím se ještě trochu vyspat. Po zhruba hodině cesty kdosi vykřikl: „Už jsme tady!“ 
Ohlížím se, abych se podíval z okna, a k mému překvapení je všude hustá mlha. 

Před vstupem do tábora musíme projít pod bezpečnostním detektorem kovů. Hned na to 
dostáváme sluchátka a jakési rádio. Kousek opodál stojí starší pán, který se představuje jako 
náš průvodce. Na první pohled se jeví sympaticky. Společně se vydáváme do tábora 

https://www.facebook.com/ondra.golasowski
https://www.facebook.com/BroDan66
http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2018/09/1.jpg
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a posloucháme jeho výklad. „Na to, že je Polák, umí dobře česky,“ říkám si. Procházíme pod 
známou branou s nápisem „Arbeit macht frei“ a ocitáme se v táboře. Nápis na bráně 
znamená v překladu „práce osvobozuje“. Já se jen ptám sám sebe, jak se na tohle ti chudáci 
dokázali každý den dívat? Přede mnou se rozprostírá několik cihlových budov, ve kterých 
museli žít. Jako první se máme podívat, v jakých podmínkách museli vězni žít, ale protože je 
budova plná zahraničních turistů, pokračujeme k tzv. bloku smrti. Sem byli vězni posíláni 
umírat, a to hlady nebo zastřelením u tzv. stěny smrti. Procházíme věznicí a zastavujeme se 
u vchodu na dvorek, kde nám průvodce říká, že se na něm nesmí mluvit. Na pravé straně 
dvorka se nachází popravčí zeď, u které byly zabity tisíce vězňů kulkou zezadu do týlu. Musím 
říct, že už tohle je na mě dost, ale to je teprve začátek. Na co asi mysleli, když věděli, že za 
pár sekund zemřou?“ přemýšlím. Přesouváme se do dalších budov, ve kterých vidíme 
hromadu ostříhaných vlasů, prázdné kufry, nádoby, invalidní protézy a v neposlední řadě 
prázdné plechovky Cyklonu B, který nacisté používali jako nástroj genocidy v plynových 
komorách. Cestou ke komoře můžeme vidět dům tehdejšího velitele tábora, který byl kousek 
od tábora. Nedokážu si představit, jak by tady dokázal někdo žít, navíc s celou svojí rodinou. 
Při průchodu plynovou komorou musíme být zcela zticha. V téhle chvíli musí i tomu 
nejtvrdšímu z nás naskakovat husí kůže. Vidět místo, kde zemřely tisíce lidi a následně byli 
spáleni. Je nám řečeno, že v tomto táboře je jenom jedna plynová komora, ale v táboře 
druhém, zvaném Auschwitz II - Birkenau, který je desetkrát větší než ten, ve kterém se 
zrovna nacházíme, jsou komory čtyři! Opouštíme první tábor a autobusem se přesouváme 
do tábora druhého. 

 

Procházíme branou a vidíme rozsáhlou plochu plnou budov a zřícenin. Kvůli husté mlze není 
možné dohlédnout na druhý konec tábora, a proto mám pocit marnosti: „Tábor, ze kterého 
není úniku“, říkám si pro sebe. S průvodcem procházíme kolem kolejí po příjezdové rampě. 
Ocitáme se na místě, kde nacističtí doktoři určovali, kdo půjde „do plynu“ a kdo je 
práceschopný. Na konci tábora vidíme zničenou jednu plynovou komoru, do které chodili nic 
netušící lidé „se osprchovat.“ Po cestě zpátky zahýbáme ke koňským stájím, které sloužily 
pro hygienické potřeby a pro ubytování. Průvodce nám k tomu říká, že na umytí a použití 
toalety měli vězni tak málo času, že se mnohdy ani nemyli. Zjištění, že na palandách spalo 
mnohem více lidí, než mělo, je dost šokující, protože ty palandy nejsou nějak extra velké. 
„Vězni se mnohdy probouzeli zasněžení,“ říká průvodce, „protože stáje nebyly nijak 
zateplené.“ 



  

Nakonec se vracíme se zpátky, děkujeme průvodci za děsivou prohlídku a jedeme domů. 
Myslím si, že toto místo by měl každý člověk minimálně jednou navštívit, aby věděl, co se 
tady dělo. Můžeme být neskutečně rádi, jak nás teď nikdo neomezuje a žijeme v míru. 

 

Projektové dny pro hornosušské základní školy, říjen a listopad 2018 

V říjnu a listopadu 2018 proběhly na naší škole projektové dny pro žáky 6. a 7. tříd základních 
škol z Horní Suché. Po rozdělení do skupin se děti učily pracovat na jednoduchých 
technických výkresech, ručně opracovávat dřevo, naprogramovat robota a seznámily se s 3D 
tiskem. Poslední den si všichni odnesli vlastní funkční výrobek - dveřní zarážku. 

 

 

 

  

http://www.pspsuchagorna.cz/gallery/show/287


Bobřík informatiky, 12. a 13.11.2018 

Článek ze školního webu „4 studenti mezi 5% nejlepších v ČR“, 21.11.2018, autor Renáta 
Kondělková 

Letos proběhl již 11. ročník soutěže Bobřík informatiky. Národní online soutěže 
v informatice se zúčastnilo 78 926 soutěžících. 

V kategorii Junior se soutěžilo 12. listopadu 2018 a 4 studenti z naší školy se stali úspěšnými 
řešiteli (z celkového počtu 1 237 úspěšných řešitelů. 

V kategorii Junior Adam Hojdysz (1. D) získal 192 bodů (z 240), Boris Patloch (1. D) získal 175 
bodů a oba se umístili mezi 5 % nejlepších v ČR. 

Úspěšnými řešiteli jsou v kategorii Junior také: Ondřej Tomala (1. E), Jan Bílek (2. E). 

 

    

O den později, 13. listopadu 2018 se v kategorii Senior úspěšnými řešiteli stali 2 studenti 
(z celkového počtu 331 úspěšných řešitelů). Daniel Ostruszka (4. D) a Jakub Maslowski (4. E) 
patří mezi 5 % nejlepších v ČR. Daniel Ostruszka (17. místo mezi SŠ) je náhradníkem pro 
finále v krajském kole kategorie Senior. 

  

Dvě exkurze v TIETO, 27.11. a 7.12.2018 

Návštěva našich studentů oboru Informační technologie v české pobočce finské IT 
společnosti TIETO už je třetím rokem tradicí. Na základě zpětné vazby po minulé exkurzi jsme 
letos vyslali do TIETO i studenty 2. ročníku, na které čekala prohlídka v úterý 27. listopadu 
2018. Třeťáci navštívili TIETO v pátek 7. prosince. Spolu s nimi i několik studentů ostatních 
oborů. Tentokrát se do TIETO podívalo více než 60 studentů. Obě exkurze měly podobný 
průběh. 

Pohledem účastníka 

Po vyzvednutí návštěvních kartiček jsme se přesunuli do devátého patra, kde nás čekali naši 
průvodci. Po zajímavých úvodních informacích jsme si mohli pomocí desetiotázkového kvízu 
ověřit, co jsme si zapamatovali. Boj byl až do samotného závěru velmi vyrovnaný a tři 
vítězové si odnesli ceny. 
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Následovala přednáška, která se týkala IoT (Internet of Things), neboli chytré elektroniky 
v domácnostech i ve firmách. Dozvěděli jsme se nejen o chytré ledničce, která kontroluje 
množství potravin a jejich čerstvost, ale i o chytrých výtazích, parkovacích místech, paletách 
s výrobky atd. Mohli jsme také zhlédnout dva krátké filmy o zkušenostech zaměstnanců 
na rozdílných pracovních pozicích ve firmě. 

V rámci prezentace nám byly poskytnuty užitečné informace pro uchazeče o budoucí 
zaměstnání a také obecné statistiky. Dozvěděli jsme se, jaké pozice v TIETO nabízejí, a že 
studenti VŠ mají možnost spolupracovat s firmou na stážích či přípravě diplomové práce. 

 

Co si o exkurzi v TIETO myslí naši studenti? 

Exkurze byla velmi zajímavá, i když bychom chtěli vidět více z budovy i zázemí firmy. Je nám 
však jasné, že firma, která pracuje s citlivými daty svých zákazníků, nemůže dovolit každému 
nahlížet pod pokličku. 

Vůbec jsem nečekal, že je to druhý největší zaměstnavatel v našem kraji. Překvapilo mě, jak 
moc moderním prostředním disponuje a jak velmi je podobné pražskému Microsoftu. Je to 
prostě moderní a příjemné prostředí s mnoha možnostmi. 

Průvodci vysvětlovali nahlas a zřetelně. Uváděli příklady z praxe. Velký dojem na mě udělala 
samotná budova. 

Byl to pro nás velký přínos, i pro ty, kteří nejsme na oboru informatiky. Děkuji za možnost se 
do této firmy podívat a určitě ji doporučím ostatním, kteří dostanou tuto možnost. 

Po dnešní exkurzi doufám, že jsem v této firmě nebyl naposledy, snad získám během studia 
vysoké školy stáž a možná jednou i pracovní pozici. 

  

Bohatý předvánoční program, 12. a 20.12.2018 

Poslední týdny před Vánocemi byly jako vždy bohaté na různé aktivity zpříjemňující dny 
adventního měsíce. Už ve středu 12. prosince jsme si společně zazpívali v hale školy koledy, 
a to jak české, tak anglické. Následně ve čtvrtek 20. prosince probíhalo v zasedací místnosti 
školy tradiční vánoční posezení, organizované vyučujícími českého jazyka pro první ročníky. 
S pomocí hudebně nadaných studentů Jana Bílka, Tomáše Kunze a Maxima Harnola (všichni 
z 2.E) a Evžena Bierského (3.E) si žáci prvních ročníků vyslechli vánoční příběhy, několik 
veršů, vánočních písní a na závěr jsme si zanotovali tradiční české koledy. Snad toto vánoční 
dopoledne pomohlo naladit předvánoční atmosféru a tu si studenti mohli přenést i do svých 
domovů. 

http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2018/tiedo-2018-2.jpg
http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2018/tiedo-2018-1.jpg


A poslední předvánoční den jsme vyrazili do divadla. Komedie 1 + 1 = 3 v podání herců 
Těšínského divadla naladila spíš silvestrovské veselí, a tak jak učitelé, tak i studenti odcházeli 
z divadla zcela vyčerpáni smíchem. Mnozí z nich uváděli, že je od smíchu bolí doslova 
bránice. Tak ať se v podobně uvolněné náladě odehrává celý nový rok! 

    

 

Dosáhli jsme na SINUMERIK od SIEMENSE, 6.12.2018 

V prosinci 2018 jsme poprvé otevřeli dveře nejnovější a nejmodernější učebny pro výuku 
v oboru strojírenství. Učebna byla vybudována ve spolupráci s Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje. 

Obor strojírenství tak má novou odbornou učebnu s 16 pracovišti vybavenými pracovními 
stanicemi pro modelování, konstruování a programování na CNC strojích se systémem 
SINUTRAIN, což je programovací systém shodný s profesionálním systémem SINUMERIK od 
firmy SIEMENS. 

Pro praktické odzkoušení vytvořených úloh poslouží studentům dva  plně profesionální CNC 
stroje od firmy EMCO s řídicím systémem SINUMERIK 828. Stejně tak bude v této nové 
učebně  zaveden kreslící systém AUTOCAD a modelovací systém INVENTOR, který má v sobě 
implementován programovací systém CAM, pomocí kterého se seznámí studenti s tzv. 
vyšším programováním CNC strojů. 

Přenos naprogramovaných úloh z pracovních stanic na CNC stroje bude proveden jednoduše 
přes flash disk. Tato uzavřená výuková cesta od výkresu až k praktické výrobě na 
nejmodernějších CNC strojích je to nejdůležitější, co strojírenské firmy po dnešních 
absolventech v oboru strojírenství vyžadují. 
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Přiřadíme-li k této učebně CNC i novou učebnu robotiky a stávající dílnu CNC se systémy od 
firmy HEIDENHAIN, je naše průmyslovka velmi dobře připravena pro kvalifikovanou výuku 
studentů v souladu s nejmodernějšími trendy výroby ve strojírenských firmách. 

 

Soutěž v anglické konverzaci, 29.1.2019 
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Domluvit se anglicky patří dnes mezi jedny z nejžádanějších dovedností na trhu práce. 
Příležitost ukázat, jak jim jde angličtina dostali studenti 2. a 3. ročníků v úterý 29. ledna 2019. 
Každoroční soutěž konverzace v anglickém jazyce proběhla podobně jako v předchozích 
letech. 

Nejdříve studenti prokázali své dovednosti v porozumění při čtení a poslechu. Po krátké 
přípravě pak každý přednesl téma, které si vylosoval. Studenti předvedli také schopnost 
popsat obrázek a reagovat na dotazy poroty. Porota složená z učitelů anglického jazyka 
hodnotila plynulost vyjadřování, rozsah slovní zásoby i mluvnických prostředků a jejich 
přesnost. 

Díky příspěvku ze SRPŠ mohli všichni soutěžící dostat malou odměnu a vítězové si odnesli 
diplom a knížku anglické četby dle vlastního výběru. 

 

 

 

Kategorie 2. ročníků 

1. místo Vojtěch Staniczek 2D 
2. místo Daniel Stoklasa 2E 
3. místo Viktor Gall 2E 
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Kategorie 3. ročníků 

1. místo Alexandr Kania 3D 
2. místo Petr Zicha 3D 
3. místo Damir Galijaševič 3E 

 

STC Microsoft 

Článek ze školního webu „Klára se přidá do týmu STC Microsoft“, 21.12.2018, autor Renáta 
Kondělková 

Děvčata mohou být také úspěšná v oblasti práce s technologiemi! Jsme velmi rádi, že Klára 
Nevřalová (3. D) byla vybrána do dvouletého programu studentského trenérského centra. 
Svou prezentací ve finálovém kole výběrového řízení přesvědčila komisi a dostala příležitost 
k dalšímu seberozvoji. 

Zeptali jsme se Kláry na její pocity... 

Příprava byla náročná, ale vyplatila se. Výběrové kolo „nanečisto“ u nás ve škole bylo 
výbornou zkušeností a myslím, že díky němu mě otázky komise nezaskočily. Do finále 
postoupilo za všech krajů 48 nejlepších. Konkurence byla veliká, a dokonce i děvčat bylo ve 
finále minimálně 10. To, že mě vybrali, bylo milé překvapení. 

 

http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2019/02/ks/aj2019-3_result.jpg


 

Klárka je čtvrtá zleva 

Co doporučuje Klára příštím uchazečům? 

Pracujte na svých projektech. Nemusí to být vynález světa, ale ukažte, že jste ochotni 
pracovat samostatně i mimo vyučování. Nenechávejte přípravu na poslední chvíli. Určitě si 
zjistěte co nejvíce informací o firmě, na jejíž výběrové řízení jste pozváni. Pilujte svou 
sebeprezentaci, kterou můžete podpořit i prezentací v PowerPointu. Také angličtina je 
důležitá. Měli byste být schopni o sobě a svých projektech mluvit i anglicky. Myslím si, že 
nejdůležitější je mít chuť na sobě pracovat, být aktivní a pomáhat ostatním v učení a 
zdokonalování. 

O STC 

Zájem o dvouletou stáž v STC společnosti Microsoft mezi našimi studenty roste. Do krajského 
výběrového kola, které se konalo v Ostravě 7. 12. 2018, byli letos pozváni 4 studenti. 
Studenti se pečlivě připravovali na výběrové řízení. Vylepšovali své projekty, které chtěli 
předvést před výběrovou komisí, studovali informace o firmě a zaměřovali se také na řeč 
těla. Díky Danielu Brožovi, Ondřeji Golasowskému a Dominiku Kryskovi, kteří byli vybráni do 
STC programu v minulých letech, si mohli vyzkoušet, jak může výběrové řízení vypadat ještě 
před krajským kolem. 

Do finále, které se konalo 18. 12. 2018 v sídle Microsoft v Praze, byli vybráni 2 studenti. 
Přestože ne všichni mohou být vybráni, již účast ve výběrovém řízení je velkou zkušeností. 
Bylo nutné odvést hodně práce a pořádně na sobě zapracovat. Děkujeme všem studentům, 
kteří sebe i školu reprezentovali na letošním výběrovém řízení do STC a také těm, kteří jim 
vytvořili vynikající podmínky při přípravě. Danieli, Ondřeji a Dominiku, děkujeme! A v příštím 
roce bude nám ostatním své nové zkušenosti předávat i Klára. 

 



Článek ze školního webu „Úspěch na hackathonu Microsoftu“, 27.12.2018, autor Ondřej 
Golasowski 

I letos proběhla Zimní škola STC společnosti Microsoft. V rámci dvou dnů mají studenti 
možnost si nejen poslechnout zajímavé přednášky o IT, ale také nějakou přenášku pro své 
kolegy zorganizovat. Zimní školy se účastnili tři studenti naší školy – já, Ondřej Golasowski, 
Daniel Brož a Dominik Kryska. 

První den (a i noc) Zimní školy probíhal takzvaný hackathon oddělení Skype, kdy bylo za úkol 
vymyslet jakýkoliv praktický produkt z oblasti IoT. Kolegové si připravili originální zařízení 
například pro monitorování vláhy zahrady a ovládání zavlažování, či ovládání chytré 
domácnosti. Tým naší školy vymyslel zařízení hlídající stav serverového počítače, které při 
vysoké teplotě spustí alarm a informuje uživatele prostřednictvím notifikace na telefonu. 

Druhý den bylo vyhodnocení projektů, kdy náš tým vyhrál první místo, především díky své 
univerzálnosti, škálovatelnosti a finalizaci tak, aby mohl být produkt okamžitě použitý v praxi. 
Daniel Brož vytvořil webové stránky, já jsem vytvořil jádro systému a programoval konkrétní 
senzory a Dominik Kryska vytvořil návrh krytu senzorického zařízení. 

Druhý den jsme také s Danielem Brožem přednášeli na téma HTML5 & CSS3. Přednáška 
sklidila velký úspěch. 

Akci jsme si všichni užili a doufáme, že se k nám přidají brzy další naši studenti, aby mohli 
příště hackovat s námi. 

Článek ze školního webu „Studenti studentům“, 9.2.2019, autor Renáta Kondělková 

To, že naši studenti učí další studenty, není tajemstvím. Klára Nevřalová a Ondřej Golasowski 
si připravili v rámci stáže v Microsoftu přednášku pro žáky Scio školy v Brně 
o nových metodách výuky pomocí speciální verze hry Minecraft – Education Edition. 

 



Přednáška se skládala ze tří částí – úvod do verze Education Edition a ukázku výuky dvou 
předmětů. V první části se ponořili do tajů chemie a zkoušeli si tvořit prvky, sloučeniny 
a prováděli pokusy. V druhé části se zaměřili na programování, kdy pomocí dílků vytvořili 
program, který přesunul robota („agenta“) přes bludiště. 

Naši studenti sklidili velký úspěch, přednáška se líbila jak žákům, tak i učitelům, kteří by byli 
vděční za jejich další pokračování. 

 

Článek ze školního webu „Stáž v Microsoftu ukončil na výbornou“, 18.2.2019, autor Renáta 
Kondělková

 

Po dva roky jsme sledovali, jak si vede 
Dominik Kryska (4F) v prestižním 
programu Microsoft Studentské trenérské 
centrum (STC). Dominik obhájil svůj 
závěrečný projekt Implementace Office 
365 na ZŠ s vyznamenáním! Úspěšně tak 
završil dvouletou stáž v Microsoftu. 

 

Dominik byl prvním studentem naší školy, 
který byl do programu vybrán na základě 
několikakolového výběrového řízení. 
A také díky jeho příkladu každým rokem 
přibývají další studenti, kteří se ucházejí o 
členství v Microsoft STC, aby mohli získat 
nové zkušenosti v oblasti informačních 
technologií, sledovat nejnovější trendy 
rozvoje IT a rozvíjet svůj potenciál. 

Dominiku, gratulujeme! Jak byste zhodnotil tuto stáž? 

 

Byly to úžasné 2 roky, člověk se toho opravdu hodně naučil, získal vědomosti, zkušenosti 
a také cenné certifikáty (MOS – Microsoft Office Specialist). Podle mne ale jsou nejdůležitější 
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lidé, se kterými jsem se seznámil a s nimiž jsem spolupracoval. Právě to nejkrásnější na STC 
je komunita lidí, do které proniknete. 

   

Certifikát Dominikovi předává vedoucí projektu STC 
a Teacher Engagement Manager Karel Klatovský

 

Parallel visualization of scientific data using Blender, 26.3.2019 

V souvislosti s naší nově vznikající učebnou virtuální reality, absolvovali učitelé Robert 
Adámek a Martin Kijonka školení 3D vizualizace dat za použití open source softwarového 
nástroje Blender. 

Školení probíhalo v it4i centru na VŠB-TU Ostrava. Vzhledem k mezinárodní účasti byla 
jazykem školení angličtina. Obsahem byly tři na sebe navazující celky, a to Blender basics, 
Scientific data visualization a Rendering on cluster using CyclesPhi. Zejména v poslední části 
se naskytla možnost využít běžně nedostupný superpočítač VŠB-TU Ostrava SALOMON, 
který je  40. nejvýkonnějším počítačem na světě. Pouze šest evropských zemí má 
výkonnější superpočítač než Česká republika! 

Výstupem školení byl nejen certifikát o úspěšném absolvování, ale především nové podněty 
a znalosti, které budou dále zprostředkovány našim studentům. 

 

http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2019/02/mc/dominik1.jpg
http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2019/03/vrl/IMG_20190326_100231_result.jpg


 

 

 

 

Orlovská soutěž v informatice, 26.4.2019 

Článek ze školního webu „Umíme programovat Lego roboty“, 2.5.2019, autor Marian 
Mendrok 

Dne 26. 4. 2019 jsme se jako tříčlenný tým ve složení Ondřej Maroš, Ondřej Tomala a Marian 
Mendrok (1. E) vydali do Orlové na soutěž v informatice. 
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V rámci Programování Lego Mindstorm jsme soutěžili ve dvou kategoriích, a to 
autonomní jízda robota po čáře a rallye cross. V první kategorii jsme se po mírném doladění 
softwaru umístili na 3. místě. V kategorii rallye cross jsme se již při samostatných rozjezdech 
na čas dostali na 3. příčku a po třech velmi napjatých vyřazovacích kolech jsme ve finále 
vybojovali 2. místo. 

      

Užili jsme si to a v příštím roce se opět zúčastníme!  
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Lego dílny pro žáky ZŠ A MŠ Prameny Karviná, duben a květen 2019 

V dubnu a květnu 2019 proběhly na naší škole pracovní dílny v učebně Lego robotů. Žáci 
pátých, sedmých a osmých tříd si vyzkoušeli programování Lego robotů, viděli v akci 
kolaborativní roboty a tisk na 3D tiskárnách. Největší radost z Lego robotů měli šestiletí žáci 
MŠ, kteří se už těší do školy. Roboty dětem předvedli a základy programování Lego robotů 
vysvětlili studenti prvních ročníků. 
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Soutěž S4A na FEI VŠB-TU Ostrava, 30.4.20190 

Článek ze školního webu „Students4Automotive - 3. místo ze 14 týmů“, 9.5.2019, autor 
Renáta Kondělková

 

Hodiny strávené nad sestavením autíčka, návrhem jeho designu, programováním autonomní 
jízdy a vytvořením mobilních aplikací pro Android a Windows Phone se vyplatily! 

Tým ve složení Markéta Aghová (3.D), Pavel Stenchlý a Vojtěch Tomala (oba 3.E), odborný 
dohled Ing. Radovan Adamiš, ve finále soutěže S4A na FEI VŠB-TU v Ostravě v úterý 
30. dubna 2019 předvedl vynikající výkon při prezentaci svého projektu a úspěšně prošel 
všemi soutěžními disciplínami. Kvalitou a precizností provedení praktické realizace vozítka 
zaujal odborníky, kteří osobně našim studentům blahopřáli a nabídli jim také další spolupráci 
v oblasti programování Arduino! 

Třešinkou na dortu bylo obsazení 3. místa a výhra vývojové sady TinyLab. Navíc do vlastnictví 
školy získali Arduino sadu, která byla použita v soutěži! 

Jak to celé probíhalo? 

V prosinci 2018 byla do školy přivezena soutěžní sada, která obsahovala vše k sestavení 
autíčka postaveného na platformě Arduino, jehož cílem ve finále 30. dubna 2019 bylo: 

1. projetí bludištěm za pomocí ovládání z mobilního telefonu 

2. sledování čáry bez překážky (autonomní jízda autíčka) 

3. sledování čáry s překážkou (autonomní jízda s překážkou v dráze, autíčko objede překážku 
a vrátí se zpět na dráhu) 

Práce probíhala průběžně od ledna do dubna 2019 a zahrnovala povinnou korespondenci 
s organizátorem a pořizování fotodokumentace, která byla použita i při závěrečné prezentaci 
projektu. 



 

Tým Bordó: Markéta Aghová, Pavel  Stenchlý, Vojtěch Tomala (3. místo S4A 2019) 

 

 

Takto to v prosinci začalo! 
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Takový byl výsledek! 

  

 

A toto je odměna za 3. místo! 
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13. ročník konference Stretech 2019, 5.6.2019 

Článek ze školního webu „Pavel s Vojtou na ČVUT“, 10.6.2019, autor Renáta Kondělková 

5. 

Co je Stretech? 

Stretech je setkání studentů středních škol z celé České republiky na ČVUT, kde studenti 
prezentují své projekty ve stáncích. Mezi stánky prochází učitelé a žáci z jednotlivých 
středních škol, studenti a profesoři z ČVUT, a dokonce i veřejnost, protože se jedná o veřejně 
přístupnou akci. 

Co jste o akci věděli, než jste tam jeli? 

Upřímně, nebylo toho mnoho. Věděli jsme jen, že půjdeme ukázat naše hotové projekty na 
ČVUT. Netušili jsme, s jakými dalšími lidmi se potkáme, ani jak to vlastně bude probíhat 

 S čím jste tam jeli? 

Jeli jsme na Stretech se třemi projekty, se kterými jsme tento a minulý rok soutěžili na SOČ. A 
to: LED cube, Moderní chladicí podložka a letošní projekt Autonomous car. 

Nějaké reakce na vaše projekty? 

Reakce na naše projekty byly pozitivní. Účastníky zaujala naše LED cube, u které se často 
vyptávali na princip, jak je vůbec možné, že každou z 512 LED v mřížce 8×8×8 můžeme 
ovládat samostatně pomocí Arduina. Dále lidé velmi obdivovali naše Autonomous car, kde je 
zaujalo využití 3D tisku a mobilní aplikace, která s autíčkem komunikuje přes WI-FI. 
Překvapením pro ně byl velký dosah, přesnost a rychlá odezva aplikace. 

 

http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2019/06/stretch/stretch2019.jpg


 

Co se vám líbilo, případně vás překvapilo? 

Nejvíce se nám líbilo povídání s profesory z ČVUT a jejími studenty, se kterými jsme probírali 
naše projekty. Mohli jsme se zeptat na studium na ČVUT a jak se studentům na škole líbí. 
Dále bylo skvělé chodit po cizích stáncích, obdivovat jejich projekty a učit se novým věcem. 
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Komu a proč byste doporučili se této akce zúčastnit příště? 

Každému, kdo má jakýkoliv projekt, jak z technického nebo i jiného oboru a chtěl by se s ním 
ukázat světu, poznat jiné podobné projekty a navštívit ČVUT. Stretech je, co se týče oborů, 
opravdu rozmanitý (elektro, strojírenství, architektura, informatika, životní prostředí, módní 
návrhářství, ...). 

 

3D tisk na SPŠ Karviná, červen 2019 

3D tisk má na naší škole dlouhou tradici. První 3D tiskárnu RapMan 3.1 jsme pořídili již 
v roce 2011. Současně máme k dispozici šest 3D tiskáren. Dvě tiskárny naši studenti 
poskládali sami v rámci projektu Erasmus+. Nejstarší tiskárnu opravil v rámci maturitní práce 
2019 Richard Jelen ze 4. F (navrhl a vytiskl na 3D tiskárně nový podávací mechanizmus). 

Nyní jsme zakoupili nové kvalitní vybavení pro 3D tisk. 3D tiskárnu Sigma R19 se dvěma 
nezávislými tryskami a profesionální 3D skener HP 3D Structured Light Scanner Pro S3. 

 

 

 



 

3D tisk nám slouží k podpoře výuky CAD systémů a to znamená, že tiskneme 3D modely, 
které sami vytváříme. Konkrétně se jedná o drobné ozdoby a náhradní díly, studentské 
ročníkové a maturitní projekty, CAD práce žáků ze ZŠ, učební pomůcky, uchopovací zařízení 
pro roboty, vozítka do soutěží, krabičky na mikropočítače a menší elektronická zařízení, 
různé mechanizmy atd. Prováděli jsme návrh konzol a jejich pevnostní testy. Co všechno 
jsme už vytiskli, si můžete prohlídnout ve fotogalerii na internetových stránkách školy a na 
nástěnkách ve škole. 

 

SOČ 2019 - středoškolská odborná činnost 

Školní kolo SOČ, 28.2.2019: 
Z osmi projektů postupuje do okresního kola pět 

Ve čtvrtek 28. února 2019 jsme se sešli v prostorách zasedací místnosti školy, 
abychom mohli zatleskat projektům, kterým se studenti věnují převážně ve svém volném 
čase. Školní kolo postupové soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost) se letos zúčastnilo 
11 studentů z 1. až 4. ročníku. Tito studenti předvedli výsledky své zájmové činnosti 
v 5 oborech. Velmi nás těší, že jsme mohli vidět prezentovat také děvčata. 

Odborná porota ve složení Ing. Oleg Pasz, Ing. Radovan Adamiš, Mgr. Radek Brych, Ing. 
Antonín Köllner a Mgr. Renáta Kondělková oceňovala atraktivitu témat, odbornou úroveň 
prací a jejich prezentaci, stejně jako schopnost reagovat na dotazy poroty i publika.  

Obor Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace: 

Vojtěch Tomala, 3. E: Smart Home 
Pavel Stenchlý, Vojtěch Tomala (oba 3. E), Markéta Aghová 3.D: Autonomní vozítko 

http://www.soc.cz/obory-soc/#obor-10


Obor Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design: 

Dominik Kryska, 4. F: Návrh závěsné plošiny 
Michael Klus, 3. B: Návrh lesního navijáku 
Gerson Mazur, 4. B: Pákový drtič kostí 

Obor Tvorba a ochrana životního prostředí: 

Vojtěch Bednář, Jan Dlabaja, Kamil Škripek 1. E: Prach v našem regionu 

Obor Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie: 

Ondřej Golasowski, Klára Nevřalová, 2. D: Minecraft 

Obor Informatika: 

Dominik Kryska 4. F: Implementace Office365 na základní škole 

K postupu do okresního kola bylo doporučeno 5 prací. 

Všichni soutěžící byli odměněni finanční odměnou z prostředků SRPŠ. 
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Střípky z reakcí účastníků školního kola SOČ 

Nejvíce mě zaujal návrh závěsné zvedací plošiny od Dominika Krysky a GLOBE sledování 
ovzduší v Karviné od nového a velmi aktivního Globe týmu. 

Zaujalo mne všechno, protože každý projekt byl něčím zajímavý. Publikum bylo výborné, 
všichni v klidu poslouchali a nerušili. 

Myslím si, že právě tento typ akcí má obrovský smysl, jelikož motivuje spolužáky k podobným 
aktivitám, ukazuje jim, co všechno mohou dělat, a také nabízí "spolusočkářům" debatovat 
navzájem. 

Vojta jako tradičně nezklamal, jeho smarthome mě opravdu zaujal, hlavně i cenou. Věděl 
jsem, že různé takové vychytávky existují, ale ne že by se do toho někdo pustil a vyrobil si to 
sám. 

Publikum mě překvapilo, studenti nevyrušovali, dávali pozor a někteří z nich vypadali, že je 
to opravdu zajímá . 

Nějaké doporučení pro příští rok? 

Pokračovat a povzbudit mnohem více žáků do SOČ, STOJÍ TO ZA TO! 

Děkujeme všem soutěžícím, porotě i studentskému publiku za vytvoření výborné 
atmosféry. Postupujícím studentům držíme pěsti v okresním kole! 
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Okresní kolo SOČ, 17.4.2019: 
5 našich projektů jde do kraje! 

Ve středu 17. dubna 2019 se v Českém Těšíně konalo okresní kolo SOČky. Za naší školu 
soutěžily tyto projekty: 

V oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace: 

Vojtěch Tomala, Smart Home, 2. místo 

V oboru Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design: 

Dominik Kryska, Návrh závěsné plošiny, 1. místo a Michael Klus, lesní naviják, 2. místo 

V oboru Tvorba a ochrana životního prostředí: 

tým 1. E Kamil Škripek, Jan Dlabaja, Vojtěch Bednář, Prach, 2. místo 

V oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie: 

tým Markéta Aghová, Pavel Stenchlý, Vojtěch Tomala, Autonomní vozítko, 1. místo 
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Po úspěšně zvládnuté prezentaci čekání na výsledky  

Naši studenti znovu potvrdili, že jejich projekty jsou kvalitní a budou je moci předvést 
v konkurenci nejlepších projektů Moravskoslezského kraje! 

Zeptali jsme se studentů, kteří se okresního kola SOČ zúčastnili: 

Jak se Vám prezentovalo? 

Publikum bylo velmi příjemné a opravdu naslouchalo. Cítil jsem se zde velmi dobře, vždyť 
přece všichni jsme napsali nebo vytvořili něco zajímavého a není lepší učitel, než soupeř.  
Prezentovalo se mi skvěle. Jak publikum, tak i porota dávali u obou prezentací velký pozor a 
vypadalo to, že je to zajímá. 

Překvapilo Vás něco? 

Co všechno dokážou studenti vytvořit a že přístroje mohou měřit „voltmetrovost“ . 
Překvapilo mě, že byla porota velmi přátelská. Všichni nám spíše radili a povídali si s námi o 
našem tématu. 

Zaujaly Vás nějaké jiné SOČ projekty? 

Projekt týkající se exoplanet byl velmi zajímavý a do budoucna se určitě uplatní. Zaujal mě 
voltmetr ovládaný přes wi-fi, který umožňuje dálkový odečet až 4 napětí. 

Vzali jste si nějaké doporučení pro příště? 

Nikdy nic nejde udělat tak dobře, aby to nešlo ještě lépe. 
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Krajské kolo SOČ, 10.5.2019: 
Vynikající výsledky v krajském kole SOČ a 1. místo s postupem 
do celostátního kola! 

V pátek 10. května 2019 se naši studenti vypravili do Ostravy předvést a obhájit projekty, 
které byly pro postup navrženy v okresním kole. Tentokrát se vše odehrávalo v aule VŠB-TU 
Ostrava, kde se sešly nejlepší projekty SOČ studentů z Moravskoslezského kraje. 
A konkurence byla opět velmi vysoká! 

Vůbec jsme odborným komisím nezáviděli jejich rozhodování o pořadí projektů. Žasli jsme 
při prezentaci výukového robotického modelu lidské ruky s bezdrátovými řídicími moduly a 
zaujala nás realizace zážehového motoru v životní velikosti pomocí 3D tiskárny, který je plně 
rozložitelný a znovu složitelný a již slouží k edukačním účelům na SŠ. Naši pozornost upoutaly 
také Návrh a konstrukce větrné turbíny, mobilní aplikace SignToPDF či Monitorování mechu 
okolo cesty. 
 

 

Projekt Autonomní vozítko získal v krajském kole 1. 
místo s postupem do celostátního kola, které se 
uskuteční v Opavě, 14.-16. června 2019. 

  

Projekt Prach v našem regionu získal 2. místo 
v krajském kole 

 

Zeptali jsme se našich účastníků také na poučení či rady do budoucna. 

Projekt realizovaný za krátký čas s malým rozpočtem může být mnohem úspěšnější než 
projekt vyvíjený dlouhodobě s větším rozpočtem, proto by se SOČky neměli bát ani studenti 
s jednoduššími projekty. 
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Počítejte s tím, že na počítačích pořadatele nemusí být stejná verze programu, v jaké jste si 
připravili svou prezentaci. Pokud chcete k prezentaci použít vlastní notebook, nezapomeňte 
se vzít redukci z HDMI na VGA kabel! 
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Celostátní kolo SOČ: 
Vynikající 2. místo 

Celostátní kolo SOČ probíhalo od 14. do 16. června 2019 na Mendelově gymnáziu v Opavě 
a Pavel Stenchlý a Vojtěch Tomala (oba 3. E) zde dosáhli mimořádného výsledku! 

 

Po zkušenostech ze soutěže S4A připravili vlastní projekt vozítka na platformě Arduino 
a návrh využití vozítka ve výuce, včetně srovnání s Lego Mindstorms. Projekt Autonomní 
vozítko, který naši studenti představili již na okresním a krajském kole, museli znovu 
prezentovat a obhájit v Opavě před odbornou porotou, jejímž předsedou byl prof. Ing. Jakub 
Fischer, Ph.D. Porotu tvořili odborníci z vědeckovýzkumné a akademické sféry, ze středních 
a vyšších odborných škol a z praxe, kteří přijeli do Opavy z celé České republiky. 
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Odměnou k nezaplacení je uznání práce odborníky a získání zkušeností, inspirace a podnětů 
k dalšímu rozvoji svých odborných i měkkých dovedností. 

 

 

 Pavlovi a Vojtovi se podařilo zaujmout 
odbornou porotu a v konkurenci 15 
nejlepších prací z celé ČR se umístili 
na 2. místě v kategorii Tvorba učebních 
pomůcek, didaktická technologie. 
GRATULUJEME!!!
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Projekt „Odbornost bez jazykových bariér 2“, kurzy pro učitele 

„Learning throught Engagement for Greater Outcomes in STEM Education“, 3. - 7. 12.2018, 
Valletta, Malta 

„Moodle at school“, 18. - 22.3.2019, Granada, Španělsko 

„Využití ICT ve výuce“, 17. - 21.6.2019, Faro, Portugalsko 

 

Článek ze školního webu „Learning throught Engagement for Greater Outcomes in STEM 
Education“, 21.12.2018, autoři Marián Diviš a Robert Adámek 

 

V rámci projektu Erasmus+ „Odbornost bez jazykových bariér 2“ jsme v prosinci 2018 
absolvovali vzdělávací kurz "Learning throught Engagement for Greater Outcomes in STEM 
Educationa", který proběhl na ostrově Malta. Oba dva jsme učitelé přírodovědných 
předmětů – MAT, CHE, FYZ, ICT, programování a proto jsme byli velmi zvědaví, čím nás kurz 
osloví a obohatí a co nám nového přinese. 

Našli jsme si na webu, že STEM - Science + Technology + Engineering + Math - znamená 
nový způsob výuky přírodovědných a technických předmětů, zaměřen na využití nových 
metod výuky, odrážející reálné problémy z vědeckého a technického světa, které klasická 
výuka nedokáže podchytit a vysvětlit. Že tento způsob výuky používá speciální vzdělávací 
pomůcky, jako například LEGO stavebnice, elektronické stavební prvky nebo speciální 3D 
aplikace využívající výuku ve virtuální realitě. Jelikož se v tomto čase budovala na naší škole 
nová laboratoř virtuální reality, byli jsme zvědaví, a na Maltu jsme se opravdu moc těšili. 

Celý kurz probíhal v budově "Microsoft Innovation Centre", nedaleko letiště v hlavním 
městě Malty, které nese název Valletta. Náplň jednotlivých dnů byla zaměřena na motivaci 
a rozvoj kreativního myšlení formou her, počínaje dětmi předškolního věku, a konče 
studenty středních škol. Jednotlivým seminářům byly přizpůsobeny jak metody výuky, tak i 
vzdělávací prostředky. 

První aktivita semináře nesla název "LEGO duck", šlo o mini LEGO stavebnici obsahující pouze 
6 různých LEGO kostek. Cíl byl velmi jednoduchý - postavte kachničku z těchto 6 kostek. Další 
otázky začínaly odrážet podstatu celého STEM vyučování. 
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Schválně! 

Kolik různých kachniček můžeme vytvořit z 6 LEGO kostek? 

Proč je právě LEGO jedna z nejoblíbenějších stavebnic? 

Které přirozené dětské vlastnosti rozvíjí? 

Co způsobuje motivaci k přirozenému řešení problému formou hry? 

Týmová práce, společné hledání řešení, sdílení výsledků našeho "objevování a bádání", je to 
ta správná cesta jak vyučovat v dnešní době? 

Které dovednosti si více osvojím, ty které se doslechnu z výkladu učitele, nebo ty, které si 
sám zažiji, vyřeším, prozkoumám? 

Které dovednosti jsou v dnešní době nejvíce potřeba? 
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Které znalosti jsou cennější, schopnost se mechanicky naučit zpaměti, nebo schopnost naučit 
se řešit problémy? 

Která z metod se mi vryje do paměti a kterou zapomenu do týdne? 

Těchto otázek je celá řada. 

Co si myslíte, líbilo se nám? 

Zažili jsme si něco nového, nám dosud neznámého? 

Která forma výuky přináší kantorovi i studentům radost z učení? 

Existuje dnes radost z poznávání a učení? Proč? 

Hledáte odpovědi na tyto otázky? 

 

Článek ze školního webu „Moodle at School“, 25.3.2019, autoři Oleg Pasz a Petr Kowolowski 

V rámci projektu Erasmus+ „Odbornost bez jazykových bariér 2“ jsme v březnu 2019 
absolvovali vzdělávací kurz " Training Course  Moodle at School" ve španělské Granadě. 

Během pěti dnů jsme se seznámili s novými trendy v oblasti e-learningu - dynamic leasing 
a jejich aplikací v prostředí Moodle. Vytvořili jsme dva propojené e-learningové kurzy pro 
předmět CAD (projektování součástí a 3D tisk). Na těchto kurzech jsme si vyzkoušeli aplikaci 
nových možností systému Moodle pro zpětnou vazbu, hodnocení a propojení s aplikací 
OneNote. Měli jsme rovněž možnost navštívit místní střední technickou školu a prohlédnout 
si vybavení odborných učeben. 

Všechny kurzy v rámci projektu Erasmus+ probíhají v anglickém jazyce, takže kromě získání 
nových odborných znalostí jsme si procvičili běžnou i odbornou angličtinu. 

 

Granada je historické a kulturní centrum Andalusie. Kromě historického centra města, 
s úzkými uličkami plnými krámků, je nejznámější pamětihodností Granady Alhambra 
(středověký komplex paláců a pevností maurských panovníků Granady). V roce 1492 byla 
Granada dobyta Španělskem, čímž padla poslední islámská pevnost na poloostrově. 
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Pro nás "seveřany" byly největší zvláštností stromy plné zralých mandarinek, které můžete 
vidět ve všech ulicích města. 

 

 

Článek ze školního webu „Chceme učit zajímavě“, 30.6.2019, autor Lada Vojtková 

V týdnu od 17. června jsme se společně s mým kolegou Tomášem Kovalčíkem vypravili 
v rámci projektu Erasmus +  do portugalského městečka Faro. V univerzitním prostředí jsme 
se setkávali s učiteli z Německa, Chorvatska, Španělska, Litvy a našimi portugalskými lektory. 
Téma pro všechny bylo jasné – jak motivovat studenty k většímu zájmu o studium pomocí 
mobilních aplikací. 

   

Ne všechno pro nás bylo nové, já jako češtinářka jsem prakticky netušila, co všechno ta malá 
plochá krabička vlastně dokáže. Kolega, učitel IT, na tom byl samozřejmě lépe než já. 
Aplikace jazykové, matematické, fyzikální, ale také aplikace umožňující aktivní prezentace, 
kvízy, sociologický průzkum a další vychytávky upoutaly naši pozornost. Navíc se ve vzájemné 
diskusi ukázalo, že ve školství jsou problémy všude stejné, ať s financováním, nebo 
s modernizací výuky, s výchovou v rodinách či závislostí dětí na počítačových hrách. 
Společných témat k diskusi byla opravdu spousta. A to vše v angličtině. 

http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2019/07/WARL8042.JPG
http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2019/07/OOGH0159.JPG


 

Celý pobyt byl provázen poznáváním místních zvyků, památek i prostředí. Ochutnali jsme 
místní speciality, rybí či sladké, brouzdali se pískem po světoznámé pláži a zkusili i ledovou 
vodu oceánu. Kochali jsme se krásou místní flóry a vyspělého autoparku, obdivovali jsme 
slušnost místních řidičů, poznávali portugalské fado (portugalský styl hudby) i ochutnali 
kapku tradičního portského. 

 

Týden uběhl jako voda a teď jen zapojit některé z poznatků do naší práce. 

 

Noví odborníci na „apky“ Lada Vojtková a Tomáš Kovalčík. 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

Ve školním roce 2018/19 na naší škole neproběhla žádná kontrola České školní inspekce. 

 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

Pro rok 2018 jsme měli ze strany zřizovatele stanoveny tyto závazné ukazatele: 

a)  Příspěvky a dotace z  MŠMT 

Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) 22 164 229,00 Kč 

RP Excelence základních a středních škol 
(ÚZ 33038)   

 
18 618,00 Kč 

Celkem  22 182 847,00 Kč 
 

b)  Příspěvky a dotace od zřizovatele 

Provozní náklady (ÚZ 00001)  4 028 000,00 Kč 

Na podporu modernizace ICT (ÚZ 00206) 100 000,00 Kč 

Na krytí odpisů dlouhodobého majetku (ÚZ 00205) 1 471 000,00 Kč 

Celkem  5 599 000,00 Kč         
 

c)  Účelové investiční příspěvky do fondu investic od zřizovatele 

Na rekonstrukci dveří dílny D 006 (ÚZ 00206)  110 000,00 Kč 

Na podporu modernizace ICT (ÚZ 00206) 100 000,00 Kč 

Celkem  210 000,00 Kč         

 

Další účelově poskytnuté finanční prostředky v roce 2018: 

a) Neinvestiční projekt MŠMT – Šablony pro SŠ a VOŠ I 

na projekt „Vzdělávání pro 21. století“ 
(na období let 2017 - 2019) 

375 735,00 Kč 

Celkem  375 735,00 Kč 

 

  



b) Prostředky poskytnuté Statutárním městem Karviná 

na projekt podporující ekologické aktivity „GLOBE program 
na škole a v Karviné“ 

14 719,00 Kč 

Celkem  14 719,00 Kč 

 

c) Prostředky poskytnuté NAEP Praha 

na projekt v rámci programu ERASMUS+ „Learning BEAUTY“ 
(na období let 2016 – 2018) 

289 985,29 Kč 

na projekt v rámci programu ERASMUS+ „Odbornost bez 
jazykových bariér 2“ (na období let 2018 – 2020) 

267 497,02 Kč 

Celkem  557 482,31 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. 

Odvod z fondu investic do rozpočtu kraje pro rok 2018 ve výši 815 000,00 Kč byl řádně 
proveden. 

V roce 2018 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 228 422,90 Kč (po zdanění). 

V hlavní činnosti škola vykázala ztrátu ve výši 268 091,46 Kč. 

V doplňkové činnosti škola dosáhla zisku (po zdanění) ve výši 496 514,36 Kč. Kladný 
hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl dosažen pronájmem nemovitostí  
a pořádáním kurzů. 

Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 63/5741 ze dne 28.5.2019 schválila naší 
škole účetní závěrku a výše uvedený zlepšený výsledek hospodaření. 
 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

RP „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/18 – Excelence 
středních škol 2018“, (ÚZ 33038), dotace 17 272 Kč. 

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. 

Na projekt „Odbornost bez jazykových bariér 2“ jsme z programu Erasmus+ získali na období 
od 1.7.2018 do 30.6.2020 částku 30 316 €. 

RP „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků 
mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“, (ÚZ 
33076), dotace 386 173 Kč. 

 



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 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., BEFRA ELECTRONIC, s.r.o., Horní Suchá; 
Microsoft, s.r.o., Praha; KVADOS, a.s., Ostrava; Tieto Czech s.r.o., Ostrava a F13 CyberTech 
s.r.o., Ostrava. 


