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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 31.8.2019 celkem z toho žen 

učitelé – plný úvazek 27 12 

učitelé – zkrácený úvazek 8 2 

provozní zaměstnanci – plný úvazek 9 8 

provozní zaměstnanci – zkrácený úvazek 2 1 

celkem zaměstnanců 46 23 

 

Všichni učitelé teoretických předmětů splňují podmínku odborné kvalifikace pro výkon přímé 
pedagogické činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Dva učitelé 
praktické výuky tuto podmínku prozatím nesplňují, nicméně si odbornou kvalifikaci aktuálně 
doplňují studiem. 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 105 rozhodnutí o přijetí ke studiu a 79 rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 
15 přihlášek bylo v průběhu přijímacího řízení staženo. Zápisový lístek odevzdalo a nevzalo 
zpět 90 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 

 

88 

 

0 

 

30 

 

0 
 

23-41-M/01 Strojírenství 

 

52 

 

0 

 

45 

 

0 
 

26-41-M/01 Elektrotechnika 

 

59 

 

0 

 

30 

 

0 
 

Celkem 

 

199 

 

0 

 

105 

 

0 
 

 

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 36 učitelů Školení BOZP a PO Karviná Petr Zborník 

září 1 učitel 

Nové trendy v jazykovém 
vzdělávání, CLIL a blended 
learningu Ostrava KVIC, p.o. 

září 1 učitel 

Odborný seminář k tématu 
roku - Mezinárodní program 
GLOBE Olomouc TEREZA 

říjen 1 učitel Cloverleaf konference  Ostrava 
Cloverleaf 
Language School 

listopad 1 učitel 

Kurz „ Environmental and 
Outdoor Education in 
Nonformal Settings“ Nikósie - Kypr ERASMUS+ 

listopad 1 učitel 
Konference pro učitele cizích 
jazyků  Ostrava 

Vzdělávací centrum 
Hello s.r.o. 

prosinec 1 učitel 

Kurz „Práce s nadanými žáky 
a vhodné edukační strategie 
pro nadané žáky na všech 
stupních škol“ Ostrava 

Ostravská 
univerzita 

prosinec 1 učitel 
Konference „Digitální 
vzdělávání v české škole“ Ostrava KVIC, p.o. 

prosinec - 
leden 2 učitelé 

Vzdělávací program 
Engineering Technology - 
odborná angličtina pro 
učitele technických oborů  Opava OPEN AGENCY s.r.o. 

únor 2 učitelé 
Kurz „Teaching in a 21st 
Century School“ 

Madeira - 
Portugalsko ERASMUS+ 

únor - 
duben 4 učitelé 

Kurz „Machinery and 
Equipment“ Opava OPEN AGENCY s.r.o. 

 



srpen 2 učitelé 

Kurz „Využití digitálních 
technologií ve školství“- 
Letní škola moderních 
učitelů Žítková 

Cloverleaf 
Language School, 
Vzdělávací centrum 
Hello s.r.o. 

srpen 1 učitel 

Letní škola - „Nahlížet 
dějiny“, „Jak porozumět 
lidem, kteří žili v minulosti“ Praha 

Ústav pro studium 
totalitních režimů 

 

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

termín učitel vzdělávací akce místo školicí instituce 

od 2014 1 učitel Doktorské studium Ostrava OU Ostrava 

od 2019 1 učitel 
Studium pro výchovné 
poradce Ostrava OU Ostrava 

od 2019 7 učitelů 
Odborná angličtina - projekt 
YES, I DO SPŠ Karviná KVIC, p.o. 

od 2019 12 učitelů 
Odborné vzdělávání pro 21. 
století - projekt Šablony SPŠ Karviná 

CLOVERLEAF 
Limited s.r.o., 
Ostrava 

 

  



h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Příprava na maturitu, 4.9.2019 

Článek ze školního webu „Začali jsme divadlem“ 

  

    

 V letošním školním roce začala výuka maturitní češtiny docela netradičně. Ve středu 4. září 
jsme vyrazili do ostravského Divadla loutek, kde nás čekalo představení Stříhali dohola Josefa 
Kainara. Začátek představení v 10 hodin nás velice potěšil. O Kainarovi jsme už slyšeli, ale 
netušili jsme, co nás čeká. Veršíčky povinné četby? 

Představení pro nás bylo příjemným překvapením. Loutky velikosti dospělého člověka 
působily živým dojmem. Verše byly propojeny s jazzovou hudbou – pro nás nezvyklou, ale 
brzy nás začaly melodie strhávat vtipnými a podmanivými texty a začali jsme si podupávat do 
rytmu. Osudy básníka Pepka Kainara v období dětství a studií byly odkrývány po kapkách 
a velice nám připomínaly naše vlastní osudy. Najednou jsme viděli, že ten známý básník byl 
také kdysi obyčejným chlapcem se svými problémy. Umělci byli všestranní – střídali se ve 
zpěvu, tanci i hře na nejrůznější nástroje. Dokonce jsme zhlédli i jedno stepařské číslo. Takže 
závěrečný potlesk byl upřímným oceněním celého představení. 

 

DNY NATO 2019, 20. a 21.9.2019 

„V rámci dnů NATO jsme dostali možnost přivítat na naší škole skupinu pěti amerických 
letců. Páteční beseda se konala jako součást a zpestření výuky anglického jazyka. Po úvodním 
monologu letců dostali studenti prostor klást otázky, které je zajímaly. 

Každý student, ať už méně či více pokročilý v anglickém jazyce, měl možnost procvičit si 
kladení otázek a zároveň i poslechové dovednosti. Zkušení studenti byli schopni vést s letci 
smysluplnou konverzaci, zatímco méně pokročilí měli možnost poslouchat a snažili se 
porozumět otázkám a odpovědím. Díky ochotě letců jsme se dozvěděli zajímavé a užitečné 
informace týkající se nejen jejich každodenního života a techniky, ale také i USA a jejich 
životního stylu.“ Viktor Gall a Jan Prus, 3. E 



 

 

„Překvapilo mě, že piloti znali i pár českých slov, a v Nebrasce, odkud pocházejí, přichází do 
kontaktu s lidmi českého původu. Zaujala mě jejich práce a obzvláště, jak za letu doplňují 
palivo. I když se jednalo o rodilé Američany, myslím, že jsme jim rozuměli dobře. Oceňuji 
také to, že byli ochotni odpovídat na jakékoli otázky a přiblížili nám svou práci. Pozoruhodná 
se mi zdála informace, že letadlo, které používají, prošlo modernizací, ale je staré více než 50 
let.“ Petr Gracias, 3. B 

 

 

„Besedu s piloty jsem si ve škole velice užil, protože jim bylo dobře rozumět a byli velmi 
příjemní. Mým největším zážitkem však bylo poznat piloty další den na Dnech NATO na letišti 
v Mošnově osobně a prohlédnout si jejich letoun. Na konci besedy jsme totiž dostali nabídku 
navštívit je na Dnech NATO a vidět jejich letadlo na vlastní oči zvenčí i uvnitř. 

Spolu s dalšími třemi spolužáky jsme v sobotu po příjezdu na letiště zamířili rovnou k jejich 
letadlu a musím říct, že jsem nečekal, jak příjemní budou i mimo školu. Ihned si nás převzal 



pilot jménem Tyler (na společné fotce vpravo) a důkladně nám popsal celé letadlo, jak 
zvenčí, tak i uvnitř.  

Jakmile jsme vyšli z letadla a šli zase za plot, jeden pán byl velice znepokojen tím, že on ani 
jeho syn nemohli na prohlídku letadla stejně jako my, což nám připadalo, jako bychom měli 
VIP vstupenky.  

Po ukončení prohlídky jsme odešli, ale byli jsme tak nadšení, že jsme se prostě museli vrátit 
a společně se vyfotit. Piloti slíbili, že další rok tam budou zas a my jsme jim slíbili, že bez nás 
tam rozhodně nebudou.“ Daniel Stoklasa, 3. E 

 

Exkurze do Osvětimi, 2.10.2019 

Článek ze školního webu „Reportáž z Auschwitz a Birkenau“, autor Vojtěch Tomala, 4. E 

Po hodinu a půl dlouhé cestě náš autobus přijíždí do města Osvětim. Jedná se o úplně 
normální středně velké město a na první pohled by nikdo z nás neřekl, že se zde v historii 
odehrávaly tak hrozné věci.  

Přijíždíme do prvního koncentračního tábora naší exkurze, do Auschwitz. Vcházíme dovnitř a 
první věc, která mne udivuje, je ohromné množství návštěvníků, dokonce musíme mít 
sluchátka a naše paní průvodkyně mikrofon, aby se jednotlivé skupinky po cca 20 lidech 
navzájem nerušily. I když kvůli množství lidí není tohle místo tak autentické, jak by si mnoho 
návštěvníků při prohlídce přálo. Myslím si, že je to dobře, že tolik návštěvníků chodí vzdát 
úctu obětem holokaustu a přiučit se, jaká byla historie krutá, a zamyslet se nad tím. Doufám, 
že návštěva těchto míst mnohé lidi donutí myslet jinak a předejít tak další podobné tragédii. 

Procházíme jednotlivé cihlové budovy, které v minulosti sloužily jako ubytování pro vězně. 
Jsou v nich různé expozice týkající se tábora i samotného holokaustu. Nejvíc na mne působí 
budova, ve které se nacházejí osobní věci vězňů, a dokonce i kupa, která se skládá ze 
skutečných vlasů žen a dětí, které byly usmrceny v plynové komoře. Vlasy na mne působí 
nejvíc emotivně a při pohledu na skutečné části těla zavražděných na mne plně doléhají 
všechny nepříjemné pocity. Dále se jdeme podívat na první a jedinou nezničenou plynovou 
komoru v obou táborech. Jedná se o pokusnou komoru, kde nacisté zkoušeli způsoby 
zabíjení lidí pomocí plynu. 

   

Po prohlídce muzea Auschwitz jedeme autobusem do nedalekého tábora Birkenau. 
Přicházíme před tábor a naskytuje se nám známý pohled z fotek na bránu s kolejemi, do 
které vjížděly nacistické vlaky. Nejprve se jdeme podívat na místo, kde nacistické 



„dobytčáky“ s lidmi zastavovaly a rozhodovalo se zde, kdo okamžitě zemře a kdo ještě bude 
pracovat. Následně jdeme cca kilometr k památníku, kde se nacházely plynové komory. Celý 
tábor Birkenau je o dost větší než Auschwitz a jenom ho projít od jednoho konce k druhému 
je procházka na cca 10 minut. Při této „procházce“, při které vidíme na obou stranách 
základy jednotlivých budov pro vězně, si začínáme uvědomovat rozlohu a kapacitu celého 
tábora, je to skoro až neskutečný pocit, jak ohromné množství lidí zde muselo trpět, 
u samotného čísla si to člověk neumí tak dobře představit. 

U zbořené plynové komory nám paní průvodkyně popisuje, jakým způsobem zde byli lidé 
zabíjení. Nejvíce nás zasáhl příběh, který viděl jeden z vězňů při vyklízení plynové komory, 
kdy mrtvé matce v náruči přežilo nemluvňátko, a když ho „esesák“ uviděl, tak s ním hodil 
o zem a rozšlapal ho. Po tomto příběhu se téměř bez vydání hlásky přesouváme na druhou 
stranu tábora, kde se nachází tzv. dům smrti, kde nemocné ženy z tábora čekaly na smrt, 
hromadili je zde z důvodu nízké efektivity zabíjení malého množství lidí v plynové komoře. 

Po prohlídce poslední stavby se s námi paní průvodkyně loučí a pronáší závěrečnou 
filozofickou řeč. V ní nám promlouvá do duše, jak je důležité myslet a nenechat se ovlivnit 
propagandou, jak se to stalo před a během 2. světové války. 

 

ERASMUS DAY, 10.10.2019 

 

 



Ve čtvrtek 10. října 2019 proběhly na naší škole pracovní dílny pro žáky karvinských 
základních škol U lesa, U studny, Prameny, Borovského a Mendelova zaměřené na propagaci 
projektů Erasmus. Žáci ZŠ se seznámili jak s projekty Erasmus, tak i s mobilními aplikacemi a 
3D tiskem. Odpoledne pak naší studenti 3. ročníků navštívili Erasmus Day na karvinské 
fakultě Slezské univerzity Opava. 

 

 

 



 

 

MAKE YOUR WAY, 15.10.2020 

V rámci tohoto projektu proběhla na naší škole exkurze 15 učitelů z Polska, Portugalska a 
Španělska do odborných učeben a laboratoří. Nejvíce zaujala laboratoř virtuální reality. 

 

 

 

H10 = Havířovská desítka, 20.10.2020 

Článek ze školního webu „Začalo to z hecu“, autoři studenti 3. E 



 

Když za námi na jaře přišla naše třídní, jestli bychom nesestavili štafetu na havířovskou „10“, 
jenom jsme se usmívali. To, že ona sama běhá, všichni víme, ale přece se nebudeme honit po 
náměstí. To bychom ale nemohli mít za třídní zrovna paní Vojtkovou. Neboli tak dlouho se 
chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Takže jsme podlehli. Nejdřív přišla s tím, že 
by to byla skvělá prezentace školy na veřejnosti, pak s tím, že dostaneme jako startovné 
super sportovní trička značky Craft, a když nám sdělila, že poběží i štafeta učitelů, nemohli 
jsme se přece nechat zahanbit. 

Organizačně všechno klapalo až do posledního týdne, trička s emblémem školy byla 
nachystána, úseky rozděleny, jen zdravotně se nám začala štafeta sypat. Nejdřív si na fotbale 
odvařil koleno David, za něj ale pohotově zaskočil Viktor. Pak se hledal náhradník za pana 
učitele Pasze, naštěstí Pavel ze 4. E slíbil pomoci (že by náš nový učitel?). A v sobotu ohlásil 
zranění Daniel. To už byl malér. Třídní žhavila telefon na všechny strany. Zachránce se našel – 
jsme v naší třídě prostě parta skvělých lidí, kteří se nenechají padnout. Takže v neděli přijela 
na náměstí do Havířova štafeta „Mechatronici z Karviné“ ve složení Patrik Kohut, Radek 
Sliweczka, Viktor Gall a Petr Zielinski (všichni ze 3. E) a štafeta „Průmyslovka Karviná“ ve 
složení učitelů Radky Klotkové, Lady Vojtkové, Adama Stříšovského a studenta Pavla 
Stenchlého. Učitelé prohlásili, že se jedou zúčastnit, ale nás studenty naše třídní opět 
hecovala: „Tak jste to přijeli vyhrát, ne?“ Přijela nás povzbudit i naše paní ředitelka Česlava 
Lukaštíková, paní sekretářka Jana Palová a skupina našich spolužáků a příbuzných. 



 

Přesně v poledne to pro nás začalo. Na téměř konec října horké počasí (téměř 25 stupňů), 
stovky běžců na startu, adrenalin stoupal. Čekalo se na výstřel. A běžíme. 

   

Patrik začal skvěle. Chytil se čela závodu a s lehkostí sobě vlastní předával Radkovi na třetím 
místě. A tady zase začala úřadovat třídní. Nestačil jí její úsek, když zjistila, že máme šanci na 
úspěch, poletovala mezi úseky a v okamžiku, kdy jsme sotva pletli nohama, se vedle nás 
najednou ozvalo: „Radku, zatni zuby a makej. Jste třetí, přece to nezahodíš.“ A Radek přidal. 
Pak u Elánu hecovala Viktora a na poslední rovince jsme Petra povzbuzovali už všichni. A 
kolem trati spousta dalších fanoušků, vozíčkářů, kteří povzbuzovali ze všech sil, hudba, … 
Neboli jak prohlásil Petr: „To se nedalo neběžet, když na vás všichni řvali Běž! No a v závěru 
už jsem ani nevěděl, jak jsem doběhl do cíle.“ A nastalo pozdvižení – zjistili jsme, že před 
námi je pouze štafeta Atletického klubu Havířov. Dokázali jsme to. To, co začalo jako hec naší 
třídní, se povedlo. Prostě nejsme žádná „ÉČKA“, jsme STŘÍBRNÍ ! 



 

 

KVADOS, 31.10.2019 

Článek ze školního webu „Přijímací pohovory nanečisto“, autor Renáta Kondělková 
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Ve čtvrtek 31. října 2019 jsme ve spolupráci s IT firmou KVADOS škole uspořádali přijímací 
pohovory nanečisto. Účast na pohovorech byla nabídnuta studentům 3. a 4. ročníku oboru 
ITE a akci předcházela řádná příprava. 

Vše začalo vypsáním fiktivních pozic, o které se zájemci mohli ucházet. Dalším krokem bylo 
upravit CV a přizpůsobit jej dané pozici. Motivační dopis je důležitou součástí přijímacího 
řízení, proto se také zájemci na něj zaměřili a to se nakonec vyplatilo. 

Pohovory probíhaly dle předem připraveného harmonogramu v zasedací místnosti školy. 
Každý z nich trval cca 15 minut. Po ukončení pohovorů následovalo zhodnocení a zpětná 
vazba. 

Co bylo studentům doporučeno? 

V motivačním dopise přímo oslovte kontaktní osobu. Fotografie v CV pomůže zapamatovat si 
vaši osobu. Samozřejmě by to měla být formální fotografie a ne nějaká selfie z vánočního 

večírku  . Dobře si připravte své představení. Je to jediná část pohovoru, kde můžete 
prodat své kvality. Cokoli uvedete v životopise musíte být schopni obhájit! I zajímavý koníček 
Vás může odlišit od ostatní konkurence. Místo životopisu si můžete vytvořit profil na profesní 
síti Linked in. Připravte si otázky, jinak můžete vypadat, že vás práce v dané firmě nezajímá. 
Nebojte se otázky „Jak byste si představoval své mzdové hodnocení?“, ale neříkejte rozsah! 

Jaké byly reakce účastníků? Přinášíme Vám jejich odpovědi. 

Nejdříve jsem váhal, ale pak jsem si řekl, že to může být dobrá zkušenost, tak proč to 
nezkusit. Doporučuji si rozhodně zjistit více informací o firmě. Celý pohovor považuji za 
přínos a velkou zkušenost. Klidně bych šel do toho znovu, ale byl bych už více připravený, 
jelikož už vím, co bych zhruba měl očekávat. Ano, doporučil bych to ostatním spolužákům, 
jelikož je to, jak říkám velká zkušenost. Vojtěch Slíva, 3. D 

Jednoznačně bych se lépe podíval na jejich internetové stránky, co vlastně daná firma nabízí 
a co ji můžu nabídnout já. Také jsem se měl podívat na jejich sociální sítě, tam totiž sdílejí 
různé události apod. Největším přínosem pro mně bylo závěrečné zhodnocení obou HR 
manažerek a jejich tipy jak zaujmout při pracovním pohovoru a na co si dát pozor. Určitě 
bych si to rád zopakoval, třeba za pár měsíců nebo za rok, abych věděl, jestli jsem se zlepšil 
nebo ne. Svým mladším spolužákům bych to jednoznačně doporučil. Je velmi důležité 
získávat nové zkušenosti, abyste po studiu reálně věděli, jak to ve světě chodí. Nebojte se 
toho a jděte své budoucnosti naproti! Adam Hnida, 3. D 

Když jsem se poprvé dozvěděl o pohovorech nanečisto, tak jsem si zpočátku nebyl příliš jistý, 
jestli do toho jít nebo ne. Ale teď vím, že jsem se rozhodl správně. CV neboli životopis nebyl 
pro mne těžký úkol, už v minulém roce jsem jeden dělal, takže jsem tento jen obměnil a 
přidal nové zkušenosti a znalosti. Co se týče motivačního dopisu, to už byl větší oříšek, 
protože jsem jej nikdy nepsal a nevěděl, jak jej správně formulovat. Přípravu na pohovor 
jsem lehce podcenil, i když jsem si prošel otázky, na které jsem mohl být tázán, připravil jsem 
se jen povrchně. Rozhodně doporučuji nad přípravou strávit více času a nejlépe si všechno 
sepsat a zkoušet nahlas před zrcadlem. Jako největší přínos beru pohovor jako takový, že 
jsem jej mohl absolvovat a zjistit tak, jak to chodí v reálu. Takto jsem měl možnost poznat, 
jak to vypadá, když se žadatel o místo účastní pracovního pohovoru. Všem toto doporučuji, 
je to podle mě skvělá příležitost. Vojtěch Javorek, 3. D 



Pavel a Vojta ocenění za reprezentaci kraje, 6.11.2019 

Pavel Stenchlý a Vojtěch Tomala, studenti třídy 4. E, patří mezi středoškoláky, kteří byli 
oceněni za reprezentaci Moravskoslezského kraje v soutěžích a dalších mimořádných 
aktivitách. 

Slavnostní předání ocenění proběhlo dne 6. 11. 2019 v sále zastupitelstva kraje a výjimečně 
nadaní studenti převzali certifikáty, květiny a finanční poukázky z rukou náměstka hejtmana 
kraje Stanislava Folwarczného a dalších krajských zastupitelů. 

Blahopřejeme a děkujeme! 

  

  

 

 

Bobřík informatiky 2019 – Plný počet bodů a 1. místo v ČR, 11. a 12.11.2019 
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Ve 12. ročníku soutěže Bobřík informatiky se 17 našich studentů stalo úspěšnými 
řešiteli. Letošní online soutěže v informatice se v kategorii Junior v ČR zúčastnilo 
11 543 soutěžících a Ondřej Varcop z 1. D získal plný počet bodů a s dalšími, kteří dosáhli 
stejného výsledku, se umístil na první příčce (z celkového počtu 3 539 úspěšných řešitelů). 

V kategorii Senior se úspěšným řešitelem stal Jan Bílek z 3. E (z celkového počtu 409 
úspěšných řešitelů). 

  

  

  



 

Všichni úspěšní řešitelé obdrželi diplomy a drobné odměny, za 1. místa v obou kategoriích 
byla předána finanční odměna, vše hrazeno z prostředků SRPŠ. 

GRATULUJEME! 

Odpoledne plné tipů do výuky, 15.11.2019 

Aneb předáváme si zkušenosti ze zahraničních kurzů 



 

Díky projektu Erasmus+ „Odbornost bez jazykových bariér 2“ se naši učitelé mohou účastnit 
vzdělávacích kurzů v zahraničí. Je to obrovská příležitost k poznávání jiných kultur 
a odlišností a sdílení zkušeností. 

V pátek 15. listopadu 2019 jsme se odpoledne sešli, abychom si navzájem ukázali, co jsme si 
z těchto kurzů odnesli a jak získané zkušenosti aplikujeme v praxi. 

Postupně se v prezentacích vystřídali účastníci jednotlivých mobilit. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavosti a vyzkoušeli si zajímavé aktivity, které již jsou nebo budou zařazeny do 
výuky. 

Některé z předvedených aktivit: 

ActionBound – vytváření interaktivních tras s úkoly, otestováno na exkurzi v Olomouci 

Hot Potatoes – software k vytváření interaktivních cvičení (Základy elektrotechniky) 

Moodle – implementace odznaků/badges (Robotika) 

Plickers – nástroj k rychlému vyhodnocení kvízů (všechny předměty) 

Quizlet – aplikace k procvičení slovní zásoby, definicí a pojmů (Ohmův zákon) 

Během všech kurzů účastníci zapisovali zajímavé postřehy a nové podněty na elektronickou 
nástěnku Padlet, což nám umožňuje kdykoliv si připomenout, jak mobilita probíhala a co se 
naučili. 
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Pokračujeme v konverzaci s rodilým mluvčím 

Od září 2019 jsou pondělní hodiny angličtiny opět věnovány konverzaci s naším kanadským 
lektorem Mattem. Na základě harmonogramu se v hodinách vystřídají žáci všech ročníků 
a oborů. 

Probíraná témata vycházejí ze školního vzdělávacího programu, ale reagují také na aktuální 
události. Cílem je dozvědět se informace o životě v Severní Americe, porovnat je s našimi 
zvyklostmi a diskutovat o věcech kolem nás v angličtině. V letošním roce jsme již diskutovali 
o rozdílech ve studiu, bydlení, hledání práce, či stravování. 

Jsme velmi rádi, že můžeme realizovat výuku s rodilým mluvčím i v tomto školním roce, 
protože je velkou motivací pro všechny účastníky, studenty i učitele. 

Zapojení rodilého mluvčího do výuky anglického jazyka probíhá v rámci projektu Odborné 
vzdělávání pro 21. století z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. 
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Maturitní exkurze třídy 4. E, 11. – 13.12.2019 

Článek ze školního webu „Exkurze Praha 2019“, autor Vojtěch Tomala, 4. E 

Středa 

Ve středu v brzkých ranních hodinách vyráží naše třída 4. E na třídenní exkurzi do Prahy. Po 
úmorně dlouhé cestě vystupujeme z vlaku, sedáme na metro a jedeme do zamluveného 
hostelu Advantage na Praze 2. Jsem na pokoji s dalšími šesti spolužáky, a přesto, že pokoj 
není příliš velký, rozložení postelí na kraji pokoje s velkým stolem uprostřed a koupelnou 



hned naproti vchodovým dveřím do pokoje dodávají pocit velkého a vzdušného prostoru. Po 
desetiminutovém zabydlení nás čeká první z mnoha akcí na našem výletě. Navštěvujeme 
Národní technické muzeum. Vcházíme do nejznámějšího a největšího sálu, kde se nacházejí 
historické automobily, letadla a dvě parní lokomotivy. Ve zbylých částech technického muzea 
se nachází pár dalších menších výstav, například hutnictví nebo hodinářství. Dále nás paní 
profesorka Vojtková provází Letnou, odkud jsou bombastické výhledy na celou Prahu. Po 
cestě se nás paní profesorka samozřejmě neustále ptá na architektonické styly jednotlivých 
budov a s radostí nás o nich poučuje. Je to skvělé praktické opakování k maturitě. Docházíme 
k Pražskému hradu, kde nás při vstupu do areálu kontrolují policisté. Nejprve jdeme do 
mohutné a krásné Katedrály svatého Víta, je tak mohutná, že člověk musí neustále 
přemýšlet, jak je vůbec možné, že ji před několika staletími dokázali postavit bez moderních 
technologií. Překvapuje mě také, že se přímo v areálu Pražského hradu nachází vánoční 
stromeček i malé adventní trhy. Procházka Prahou pokračuje do Katedrály svatého Mikuláše, 
kde se mě opět zmocňuje stejný pocit jako u předchozí katedrály. Po 10 km s paní 
profesorkou dostáváme dvouhodinový rozchod po Praze. První naše kroky samozřejmě 
vedou do nejbližšího McDonaldu doplnit ztracenou energii. Naplněný žaludek nás opět nabíjí 
objevovací touhou a vyrážíme směr vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Trhy jsou, jak 
jsem předpokládal, úžasné, krásný velký vánoční strom, honosná výzdoba, stánky se vším 
možným, kam jen oko dohlédne a skvělý svařák za skvělou cenu. Naše další kroky 
pokračovaly přes Václavské náměstí, kde je další část vánočních trhů, ale je zde pouze malý 
stromeček a je na první pohled jasné, že hlavní program se nachází na „Staromáku“. Večer 
po příchodu do hostelu oblékáme košile a vyrážíme do Divadla na Vinohradech, kde nás 
čekají dvě jednoaktovky od Václava Havla. Motýl na anténě a Audience. Základem obou her 
je absurdní humor a kritika komunismu. 

  



  

Čtvrtek 

Máme příkaz se rychle nasnídat, abychom stihli spoj do Mladé Boleslavi, protože nás čeká 
exkurze v automobilce Škoda. Čekání na začátek exkurze si krátíme prohlídkou showroomu 
blízkého dealerství Škoda. V půl 11 vcházíme do muzea Škody, kde je nám představena celá 
historie značky s mnoha zrenovovanými historickými auty. Počínaje prvními auty Laurin a 
Klement, přes „stodvacítku“ až po moderní designové studie, ze kterých vycházejí všechny 
jejich nové modely. Exkurze následně pokračuje do lakovny a svařovny v mladoboleslavském 
závodě Škoda. Do jiných hal jsme nemohli kvůli výrobě nových modelů Škoda, které budou 
představeny v roce 2021. Po návratu do Prahy dostáváme rozchod na Černém mostě, a tak 
vyrážím na prohlídku noční náplavky, Tančícího domu a tří pražských ostrovů, které 
překvapivě nabízejí klidné, tiché přírodní parky přímo v centru Prahy. Večer samozřejmě 
nemohlo opět chybět divadlo. Tentokrát na Nové scéně Národního divadla a jdeme na 
premiéru činohry Jsme v pohodě. Sál nás okamžitě ohromuje svou velikostí a pohodlností 
sedaček. Po skončení představení máme v sobě ještě zmatenější a divnější pocity, než 
předchozí den z podání dvou her s absurdním humorem. A to je co říct! Já se samozřejmě 
směju i přes divné pocity a jsem jednoduše v pohodě. Následuje další procházka s paní 
Vojtkovou, tentokrát noční Prahou. 

 

Pátek 



Ani poslední den si nemůžeme přispat a opět v 8:35 vyrážíme směr prohlídka staré scény 
Národního divadla. Nic většího ani zdobenějšího než starou scénu Národního divadla jsem 
nikdy neviděl na vlastní oči. Je to téměř neuvěřitelný monumentální pohled. Paní 
průvodkyně je velmi milá, sděluje nám zajímavý výklad a odpovídá na všechny dotazy i 
technického ražení. Prohlídku zakončujeme na střeše Národního divadla s tradiční fotkou 
celé třídy. Opět procházka městem kolem pohyblivé sochy Franze Kafky až do židovské čtvrti, 
kde nás čeká prohlídka synagogy. Při prohlídce máme jako muži povinnost mít na hlavě 
jarmulku, důvod se dozvídáme při výkladu. Prohlídka je zajímavá, dozvídáme se informace o 
historii Židů v Praze i ve světě. Následně máme rozchod na oběd a v pět hodin odjíždíme plní 
dojmů směr Karviná. 

  

 
Jak vypadá datacentrum v Kvadosu, 13.12.2019 

V letošním roce jsme začali rozvíjet spolupráci s ryze českou IT firmou Kvados a. s., která sídlí 
v Ostravě-Mariánské Hory. Studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru IT se vypravili v pátek 
13. prosince 2019 do Ostravy, každý po vlastní ose, aby se podívali, jak to v takové firmě 
vypadá. Protože v minulém roce navštívili velkou korporátní společnost TIETO, byla to 
příležitost k porovnání obou společností. 

Exkurzi absolvovali studenti ve skupinách po 10. Na úvod je čekala krátká prezentace firmy, 
kde se dozvěděli základní informace a směřování firmy. Byli jim představeny možnosti 
spolupráce s firmou a nabídnuty např. konzultace k vytvořeným CV. Poté byli rozděleni do 
dvou týmů. Jeden tým nejdříve zhlédl promo video a krátké video o tom, jak v Kvadosu 
využívají střechu budovy. Druhý tým byl seznámen s aplikací MyAvis, kterou firma vyvinula. 
Následovala soutěž v ukládání zboží v regálu na základě prohlédnutého obrázku. Týmy se pak 
vyměnily a ten, který dosáhl lepšího času vyhrál báječnou sladkou odměnu. 

V průběhu exkurze mohli studenti pokládat otázky a diskutovat se zaměstnanci firmy. Na 
závěr si prohlédli datacentrum, což bylo hodnoceno studenty v dotazníku po akci velmi 
kladně. 



 

 

  

Vybrali jsme z komentářů v dotaznících… 

Co si studenti zapamatovali: 
 

Velikostí středně velká firma. Má kolem 180 zaměstnanců. Dvě pobočky (ta druhá je 
marketingová, v centru). Mají na střeše solární panely a dieselový generátor => obojí jako 
záložní zdroj elektrické energie (pro ošetření případných ztrát dat). Firma vyvíjí vlastní 
software pro větší firmy jako Budweiser Budvar, Marlenka, Tchibo apod. Budovu vytápí 
pomocí tepla z datacentra. 

http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2019/12/exk/kv-dot1.PNG
http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2019/12/exk/kv-dot2.PNG


 

Co studenty překvapilo? 

Interiér společnosti – velmi útulný až domácí. Zaměstnanci příjemní. Atmosféra komorní. 
Všechno bylo OK. Jejich pracovní benefity a to, že pomáhají při tvorbě bakalářských prací. Jak 
velký vliv má jejich aplikace na obchodní průmysl a jak dokáže výrazně ulehčit práci. SPZ 
propagace Kvadosu – KVADOS01. 

 

Všichni účastníci doporučili tuto exkurzi v budoucnu opakovat. Proč? 

Je to výborná možnost se seznámit s dalšími firmami, kde bychom v budoucnu mohli 
pracovat. 

Viděl jsem prostředí firmy, ve které bych chtěl v budoucnu pracovat. Takže je to pro mne 
podstatné a užitečné. 

Je dobré znát co nejvíce firem v našem kraji v době, kdy mnoho lidí odchází pryč právě kvůli 
nedostatku informací o ostravských firmách. 

Kontrast mezi velkou firmou jako Tieto a střední firmou jako Kvados vrhne na firmy jako 
takové nové světlo. 

 

Co by studenti vzkázali do Kvadosu? 

Exkurze se mi moc líbila, děkuji za přípravu soutěže, krásných cen a hlavně za super pokec 
s kolegy z datacentra! 

http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2019/12/exk/kv1_result.jpg


Ať pokračují ve své práci a ať se jim daří! 

Nevzkázal, spíš se zeptal. Kdy mohu nastoupit? :-) 

 

Kroužek techniky v předvánočním čase 
 

Každý čtvrtek je učebna výpočetní techniky plně obsazena žáky karvinských základních škol. 
V prosinci si vyzkoušeli modelování vánočních ozdob a vykrajovátek. Z vytvořených modelů 
byly následně vykrajovátka a ozdoby vytištěny na 3D tiskárně. Vykrajovátka pak posloužila 
k tvorbě keramických dárků a doma pak jistě i k vykrajování vánočního cukroví. 

 

 

http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2020/01/Keramika07.jpg
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Soutěž v anglické konverzaci, 29.1.2019 



 

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. 

 

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


 

 

Kategorie 2. ročníků 

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

  

http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2019/02/ks/aj2019-2_result.jpg


 

 

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 
lidé, se kterými jsem se seznámil a s nimiž jsem spolupracoval. Právě to nejkrásnější na STC 
je komunita lidí, do které proniknete. 

http://www.spskarvina.cz/www/images/SPS/2019/02/mc/image001.png
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Certifikát Dominikovi předává vedoucí projektu STC 
a Teacher Engagement Manager Karel Klatovský
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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. 

 

http://www.soc.cz/obory-soc/#obor-11
http://www.soc.cz/obory-soc/#obor-12
http://www.soc.cz/obory-soc/#obor-12
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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!!!

 

Projekt „Odbornost bez jazykových bariér 2“, kurzy pro učitele 
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„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 

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. 

  

http://www.spskarvina.cz/www/index.php/projekty-koly/erasmus-2018/733-learning-throught-engagement-for-greater-outcomes-in-stem-education
http://www.spskarvina.cz/www/index.php/projekty-koly/erasmus-2018/733-learning-throught-engagement-for-greater-outcomes-in-stem-education
http://www.spskarvina.cz/www/index.php/projekty-koly/erasmus-2018/733-learning-throught-engagement-for-greater-outcomes-in-stem-education
http://www.spskarvina.cz/www/index.php/projekty-koly/erasmus-2018/733-learning-throught-engagement-for-greater-outcomes-in-stem-education
http://www.spskarvina.cz/www/index.php/projekty-koly/erasmus-2018/733-learning-throught-engagement-for-greater-outcomes-in-stem-education
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alhambra


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. 
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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 2019/20 na naší škole inspektoři České školní inspekce zahájili kontrolu 
v úterý ráno 10. března 2020. Po hodině práce byli odvoláni z důvodu vyhlášení 
mimořádných a protiepidemických opatření ke Covid-19. 

 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

Pro rok 2019 jsme měli ze strany zřizovatele stanoveny tyto závazné ukazatele: 

a)  Příspěvky a dotace z  MŠMT 

Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) 23 846 003,00 Kč 

RP Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů (33076) 386 173,00 Kč 

RP Podpora financování ZŠ a SŠ (ÚZ 33077) 345 028,00 Kč 

RP Excelence základních a středních škol (ÚZ 33038)   17 272,00 Kč 

Celkem  24 594 476,00 Kč 

 

b)  Příspěvky a dotace od zřizovatele 

Provozní náklady (ÚZ 00001)  4 146 000,00 Kč 

Na krytí odpisů dlouhodobého majetku (ÚZ 00205) 1 573 000,00 Kč 

Na udržení dostupnosti středního vzdělávání (ÚZ 00131) 517 000,00 Kč 

Na zlepšení podmínek práce s talenty (ÚZ 00146) 27 100,00 Kč 

RP YES, I DO (ÚZ 00136) 89 000,00 Kč 

Celkem  6 352 100,00 Kč         

 

c)  Účelové investiční příspěvky do fondu investic od zřizovatele 

Na pořízení ventilových bloků (ÚZ 00206)  70 000,00 Kč 

Celkem  70 000,00 Kč         

 

Další účelově poskytnuté finanční prostředky v roce 2019: 

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

„Odborné vzdělávání pro 21. století“ 

(projekt na období let 2019 - 2021) 

890 394,00 Kč 

Celkem  890 394,00 Kč 



b) Prostředky poskytnuté Statutárním městem Karviná 

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

10 281,00 Kč 

Na realizaci Cambridge zkoušek 30 000,00 Kč 

Celkem  40 281,00 Kč 

 

c) Prostředky poskytnuté NAEP Praha 

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

298 962,89 Kč 

Celkem  298 962,89 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 2019 ve výši 816 000,00 Kč byl řádně 
proveden. 

V roce 2019 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 218 886,19 Kč (po zdanění). 

V hlavní činnosti škola vykázala ztrátu ve výši 242 766,80 Kč. 

V doplňkové činnosti škola dosáhla zisku (po zdanění) ve výši 461 652,99 Kč. Kladný 
hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl dosažen pronájmem nemovitostí  
a pořádáním kurzů. 

Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 88/7761 ze dne 18.5.2020 schválila naší 
škole účetní závěrku a výše uvedený zlepšený výsledek hospodaření. 

 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

RP „Excelence středních škol 2019“, (ÚZ 33038), dotace 17 272 Kč. 

Na projekt „Odborné vzdělávání pro 21. století“ jsme z operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání získali 890 394 Kč, a to na období od 1.8.2019 do 31.7.2021. 

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.  

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. 
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021 

pro první kolo přijímacího řízení 
 
 

Čl. 1 
Všeobecná ustanovení 

 
Přijímací řízení ke studiu ve středních školách je správním řízením, které se řídí, mimo jiné, následujícími právními 
předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
V souladu se shora uvedenými právními předpisy a celkovou povolenou kapacitou školy je pro školní rok 2020/2021 
předpokládaný počet žáků přijímaných do denního studia a počet tříd následující: 
 

 
studijní obor 

předpokládaný počet 
přijímaných žáků  

počet 
otevíraných tříd 

18-20-M/01 Informační technologie 30 1 

23-41-M/01 Strojírenství 60 2 

26-41-M/01 Elektrotechnika 30 1 

 
 

Čl. 2 
Přijímání ke studiu 

 
1. Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku. 
 1.1 Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura 

  a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace. 
 1.2 Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který společně s přihláškou předloží platné doporučení 

  školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, bude 
  mít podmínky zkoušek předepsaným způsobem upravené. 

 1.3 Uchazeči, který není státním občanem České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na 
  žádost předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek promíjí písemný test z českého 
  jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude 
  u uchazeče ověřena rozhovorem, a to v době konání písemného testu. 

 
2. Každý uchazeč získá celkové bodové skóre v rozmezí 0 – 100 bodů, které rozhodne o jeho úspěšnosti, takto: 
 

hodnocená část přijímacího řízení skóre 
test z matematiky 0 až 38 bodů 

test z českého jazyka a literatury (*) 0 až 38 bodů 

průměrný prospěch (**) 0 až 15 bodů 

prospěch z matematiky (**) 0 až 9 bodů 

celkem 0 až 100 bodů 
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  (*)Uchazeč, který není státním občanem České republiky, získal předchozí vzdělání v zahraniční škole a byl mu 
   prominut písemný test z českého jazyka a literatury, získá tzv. redukované bodové hodnocení vygenerované 
   a poskytnuté Centrem. 

  (**)Hodnotí se průměrný prospěch a prospěch z matematiky v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy 
   základní školy nebo z tercie (1. a 2. pololetí) a kvarty (1. pololetí) víceletého gymnázia. 

     Za každé hodnocené období jsou body přidělovány následujícím způsobem: 
 

za průměr ze známek body  za známku z matematiky body 

do 1,20 5  1 3 

do 1,40 4  2 2 

do 1,60 3  3 1 

do 1,80 2  4 0 

do 2,00 1  5 0 

nad 2,00 0    

 
3. Ze všech uchazečů bude sestaveno pořadí podle celkového bodového skóre. 
 
4. Podmínky, které musí být současně splněny pro přijetí ke vzdělávání: 

a) v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy, nebo z tercie (1. a 2. pololetí) a kvarty (1. pololetí) 
víceletého gymnázia nesmí být uchazeč z předmětů MAT, FYZ a ČJL hodnocen horší známkou než dobrý 
a z dalších předmětů nesmí mít více než jednu dostatečnou, 

b) úspěšné absolvování rozhovoru pro ověření znalosti českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném 
oboru vzdělání – týká se uchazeče, kterému byl prominut písemný test z českého jazyka a literatury, 

c) umístění v pořadí, které nepřesáhne počet žáků přijímaných na zvolený obor. 
 
5. V případě dosažení shodného počtu bodů více uchazeči určí se jejich pořadí podle následujících priorit 

(v uvedeném pořadí): 
 a)  nejnižšího součtu průměrných prospěchů v 8. (1. a 2. pololetí) a 9. třídě (1. pololetí) základní školy nebo 

  z tercie (1. a 2. pololetí) a kvarty (1. pololetí) víceletého gymnázia, 
 b) nejnižšího součtu hodnocení z předmětu matematika v 8. (1. a 2. pololetí) a 9. třídě (1. pololetí) základní školy 

  nebo  z tercie (1. a 2. pololetí) a kvarty (1. pololetí) víceletého gymnázia, 
 c)  nejnižšího součtu hodnocení z předmětu fyzika v 8. (1. a 2. pololetí) a 9. třídě (1. pololetí) základní školy nebo 

  z tercie (1. a 2. pololetí) a kvarty (1. pololetí) víceletého gymnázia, 
 d) nejnižšího součtu hodnocení z předmětu český jazyk v 8. (1. a 2. pololetí) a 9. třídě (1. pololetí) základní školy 

  nebo  z tercie (1. a 2. pololetí) a kvarty (1. pololetí) víceletého gymnázia. 
 
 

Čl. 3 

Zveřejnění výsledků 
 
Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn po vyhodnocení přijímacího řízení na 
úřední desce v budově školy a na internetových stránkách školy www.sps-karvina.cz dne 29. dubna 2020. Zápisový 
lístek odevzdá přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče ředitelce školy, která rozhodla 
o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše 
uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného 
uchazeče. 
 
 

V Karviné dne 21. ledna 2020 
 
 
 

Ing. Česlava Lukaštíková v.r. 
ředitelka školy 
 

zveřejněno 31. ledna 2020 

http://www.sps-karvina.cz/
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Přehledné  údaje  o  výsledcích  vzdělávání  

Výsledky  vzdělávání  žáků  za  1. pololetí

denní studium

třída obor prům. počet pochvaly celkem prům. neoml.

žáků ztd PVZ NEP NEK PTU PŘŠ DTU DŘŠ 2.st. 3.st. na žáka

1B STR 23 0 2,24 2 0 0 6 0 0 0 0 0 579 25,17 3

1C STR 24 0 1,92 4 0 0 10 0 0 0 0 0 608 25,33 0

1D ITE 29 1 2,5 1 2 0 9 0 0 0 0 0 938 32,34 1

1E ELE 19 0 2,30 1 2 0 4 0 1 2 0 0 593 29,65 9

za 1. ročník 95 1 2,24 8 4 0 29 0 1 2 0 0 2 718 28,12 13

2B STR 21 0 2,25 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 103 52,52 0

2D ITE 26 0 2,25 2 1 0 7 0 0 1 0 0 1 238 47,62 10

2E ELE 30 0 2,23 4 3 0 4 1 0 0 0 0 1 017 33,90 0

za 2. ročník 77 0 2,24 7 4 0 17 1 0 1 0 0 3 358 43,61 10

3B STR 29 1 2,49 1 1 0 5 0 0 1 0 0 1 338 46,14 27

3D ITE 30 0 2,16 1 0 1 3 0 1 1 0 0 898 29,93 13

3E ELE 26 0 2,39 4 2 0 8 2 0 0 0 0 1 005 38,65 1

za 3. ročník 85 1 2,24 6 3 1 16 2 1 2 0 0 3 241 38,13 41

4B STR 30 1 2,18 4 1 0 6 0 0 0 0 0 1 439 47,79 0

4D ITE 26 3 2,25 5 1 0 6 2 0 1 0 0 1 105 42,50 12

4E ELE 21 0 2,57 0 2 0 7 3 0 0 0 0 986 46,95 1

za 4. ročník 77 4 2,33 9 4 0 19 5 0 1 0 0 3 530 45,84 13

CELKEM 334 6 2,26 30 15 1 81 8 2 6 0 0 12 847 38,46 77

Strana 1 (celkem 5)

          absencechováníprospěch

počet důtky
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Výsledky  vzdělávání  žáků  za  2. pololetí

denní studium

třída obor prům. počet pochvaly celkem prům. neoml.

žáků ztd PVZ NEP NEK PTU PŘŠ DTU DŘŠ 2.st. 3.st. na žáka

1B STR 23 0 2,03 3 0 0 2 0 0 0 0 0 452 19,65 0

1C STR 24 0 1,83 6 0 0 7 0 0 0 0 0 475 19,79 0

1D ITE 28 1 2,29 2 1 0 4 0 0 0 0 0 401 14,32 1

1E ELE 19 0 2,13 3 0 0 3 1 0 0 0 0 408 21,47 2

za 1. ročník 94 1 2,07 14 1 0 16 1 0 0 0 0 1 736 18,47 3

2B STR 20 0 2,15 2 0 0 6 0 0 0 0 0 387 19,35 0

2D ITE 26 0 2,01 6 0 0 7 0 0 0 0 0 386 14,85 1

2E ELE 30 0 2,18 4 1 0 13 5 0 0 0 0 319 10,63 0

za 2. ročník 76 0 2,11 12 1 0 26 5 0 0 0 0 1 092 14,37 1

3B STR 29 1 2,49 0 0 0 13 0 4 1 0 0 645 22,24 11

3D ITE 30 0 2,16 3 0 1 4 2 0 0 1 0 390 13,00 12

3E ELE 26 0 2,39 4 0 0 2 4 3 0 0 0 467 17,96 7

za 3. ročník 85 1 2,35 7 0 1 19 6 7 1 1 0 1 502 17,67 30

4B STR 30 1 2,08 2 0 0 0 3 0 0 0 0 427 14,23 0

4D ITE 26 3 2,08 5 0 0 5 3 0 0 0 0 340 13,08 0

4E ELE 21 0 2,51 2 0 0 2 3 0 0 0 0 301 14,33 5

za 4. ročník 77 4 2,22 9 0 0 7 9 0 0 0 0 1 068 13,87 5

CELKEM 332 6 2,19 42 2 1 68 21 7 1 1 0 5 398 16,26 39

Vysvětlivky:

ztd z toho dívek PTU pochvala třídního učitele

STR 23-41-M/01 Strojírenství PŘŠ pochvala ředitele školy

ITE 18-20-M/01 Informační technologie DTU důtka třídního učitele

ELE 26-41-M/01 Elektrotechnika DŘŠ důtka ředitele školy

prům. průměr

PVZ prospělo s vyznamenáním
NEP neprospělo

NEK neklasifikováno

Strana 2 (celkem 5)

počet důtky

prospěch chování           absence
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Přehled výsledků maturitních zkoušek v termínu jarním 2020

přihlášených maturujících DT PP ÚZ

STR 30 30 30 xxx 28 2,77

ITE 26 26 21 xxx 22 2,75
ELE 26 26 18 xxx 21 2,60

STR 16 16 15 xxx 16 2,01

ITE 15 15 15 xxx 15 1,67
ELE 10 10 10 xxx 10 1,83

STR 14 14 13 xxx xxx 3,00

ITE 11 11 8 xxx xxx 3,13
ELE 13 13 8 xxx xxx 2,86

PRZ MP ÚZ

SPS STR 30 30 xxx xxx 30 2,46

STT STR 30 30 xxx xxx 30 2,50
STP STR 3 3 3 xxx xxx 2,33
CAD STR 27 27 xxx 27 xxx 2,33

APV ITE 26 26 xxx xxx 26 1,96

OSS ITE 26 26 xxx xxx 25 2,52
VAP ITE 5 5 xxx 5 xxx 1,00
PWA ITE 21 21 25 xxx xxx 2,52

ELT ELE 21 21 xxx xxx 19 2,95

ELP ELE 20 20 20 xxx xxx 2,65
ELE ELE 1 1 xxx 1 xxx 1,00

MECH ELE 21 21 xxx xxx 21 2,67

Strana 3 (celkem 5)
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Přehled výsledků maturitních zkoušek v termínu podzimním 2020

přihlášených maturujících DT PP ÚZ

STR 2 2 xxx xxx 2 3,00

ITE 5 5 4 xxx 3 3,75
ELE 7 7 4 xxx 2 4,00

STR 1 1 1 xxx xxx 4,00

ITE xxx xxx xxx xxx xxx xxx
ELE xxx xxx xxx xxx xxx xxx

STR 1 1 0 xxx xxx xxx

ITE 3 3 2 xxx xxx 4,00
ELE 5 5 1 xxx xxx 4,00

PRZ MP ÚZ

SPS STR xxx xxx xxx xxx xxx xxx
STT STR xxx xxx xxx xxx xxx xxx
STP STR xxx xxx xxx xxx xxx xxx
CAD STR xxx xxx xxx xxx xxx xxx

APV ITE xxx xxx xxx xxx xxx xxx

OSS ITE 1 1 xxx xxx 1 4,00
VAP ITE xxx xxx xxx xxx xxx xxx
PWA ITE xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ELT ELE 2 2 xxx xxx 2 3,50

MECH ELE xxx xxx xxx xxx xxx xxx
ELP ELE xxx xxx xxx xxx xxx xxx
ELE ELE xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Strana 4 (celkem 5)
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Přehled celkových výsledků maturitních zkoušek 2020

Obor

prospělo

prospělo      

s 

vyzname-    

náním

neprospělo
průměrný 

prospěch
prospělo

prospělo      

s 

vyzname-    

náním

neprospělo
průměrný 

prospěch

STR řádný 24 2 4 2,42 xxx xxx xxx xxx

opravný xxx xxx xxx xxx 4 xxx 0 3,26
ITE řádný 13 6 7 2,25 xxx xxx xxx xxx

opravný xxx xxx xxx xxx 5 xxx 2 3,16
ELE řádný 10 2 9 2,33 xxx xxx xxx

opravný 3 xxx 2 3,00 5 xxx 5 3,30

Vysvětlivky:

1) Obory

STR 23-41-M/01 Strojírenství

ELE 26-41-M/01 Elektrotechnika

ITE 18-20-M/01 Informační technologie

3) Forma zkoušky

DT Didaktický test

PP Písemná práce

PRZ Praktická zkouška

MP Maturitní práce s obhajobou

ÚZ Ústní zkouška

2) Předměty a forma zkoušky

ČJ Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ

AJ Anglický jazyk DT, PP, ÚZ

M Matematika DT

SPS Stavba a provoz strojů ÚZ

STT Strojírenská technologie ÚZ

STP Strojírenská praxe PRZ

CAD CAD systémy MP

ELT Elektronika ÚZ

MECH Mechatronika ÚZ

ELP Elektrotechnická praxe PRZ

APV Aplikační programové vybavení ÚZ

OSS Operační systémy a počítačové sítě ÚZ

PWA Programování a webové aplikace PRZ

VAP Vývoj aplikací MP

ELE Elektrotechnika MP

Strana 5 (celkem 5)

Termín

Jarní termín Podzimní termín
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p

x

p

x

x

p

x

x

x

x

Jiné:

kurz anglického jazyka s přípravou na zkoušku PET

kurz anglického jazyka s přípravou na zkoušku FCE

Občanské vzdělávání

Čeština pro cizince

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí

p

Rekvalifikace

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. V platném znění

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

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

Vzdělávání seniorů
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Nově zahájené projekty: 

Název projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství také 
částka, která 
připadá na školu) 

Obsah/Cíle projektu 
 

Období 
realizace  
 

„Odborné 
vzdělávání pro 
 21. století“ 

OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/001
3926 

příjemce 890 394,- Kč Projekt je zaměřen na osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, společné 
vzdělávání žáků a podporu 
extrakurikulárních aktivit  

1.9.2019 – 
31.8.2021 

„GLOBE program 
na škole a  
v  Karviné“ 

Statutární 
město Karviná 

MMK/SML/1045/2019 příjemce 15 000,- Kč Realizace ekologických aktivit žáků 
v rámci mezinárodního projektu 
GLOBE 

1.9.2019 – 
30.6.2020 

Podpora talentu 
„Cambridge 
zkoušky 
z anglického 
jazyka“ 

Statutární 
město Karviná 

MMK/SML/527/2020 příjemce 30 000,- Kč Podpora výuky angličtiny – Cambridge 
zkoušky pro žáky SPŠ 

1.1.2020 – 
31.12.2020 

Program „YES, I 
DO“ 

MSK 
(KVIC, Nový 
Jičín) 

MSK 83704/2019 příjemce 89 000,- Kč Rozšíření a zkvalitnění výuky odborné 
angličtiny 

1.8.2019 – 
31.12.2021 

 

Projekty již v realizaci: 

Název projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství také 
částka, která 
připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle projektu 
 

Období 
realizace  
 

„Odbornost        
bez jazykových 
bariér 2“ 

ERASMUS+  
Dům zahraniční 
spolupráce 
Praha 1 

2018-1-CZ01-KA101-047661 příjemce 30 316,- Eur Podpora celoživotního vzdělávání 
učitelů, rozvoj jazykových a 
komunikačních dovedností pedagogů, 
integrace anglického jazyka do výuky 
odborných předmětů, výuka odborné 
angličtiny, implementace metody CLIL 
do výuky odborných předmětů 

1.7.2018 – 
30.6.2020 


