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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 
          Mgr. Radka Klotková, zástupkyně ředitelky 
          Adam Tyroň, vedoucí provozu 
     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. 

  

mailto:spkmail@sps-karvina.cz
http://www.sps-karvina.cz/


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 31.8.2021 celkem z toho žen 

učitelé – plný úvazek 28 14 

učitelé – zkrácený úvazek 7 1 

provozní zaměstnanci – plný úvazek 8 7 

provozní zaměstnanci – zkrácený úvazek 3 1 

celkem zaměstnanců 45 23 

 

Podmínku odborné kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti dle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících splňuje 32 z 35 učitelů. Tři začínající učitelé 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 nižší počet provozních zaměstnanců. 

 

  



d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

Při přijímacím řízení jsme se řídili pečlivě zpracovanými kritérií – viz Příloha č. 1. Ředitelka školy 
vydala 117 rozhodnutí o přijetí ke studiu a 39 rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 
14 přihlášek bylo v průběhu přijímacího řízení staženo. Zápisový lístek odevzdalo a nevzalo 
zpět 85 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 

 

76 

 

0 

 

30 

 

0 
 

23-41-M/01 Strojírenství 

 

57 

 

0 

 

57 

 

0 
 

26-41-M/01 Elektrotechnika 

 

37 

 

3 

 

30 

 

3 
 

Celkem 

 

170 

 

3 

 

117 

 

3 
 

 

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 SPŠ Karviná Petr Zborník 

říjen - 
prosinec 5 učitelů 

On-line kurz „Critical 
Thinking and Media Literacy 
in the English Language 
Classroom“ SPŠ Karviná 

Cambridge 
University Press 

 

listopad 1 učitel 

On-line kurz „Teaching Life 
Competencies at High 
School“ SPŠ Karviná 

Cambridge 
University Press 

listopad 2 učitelé 
Vzdělávací program on-line 
„Setkání ICT koordinátorů“ SPŠ Karviná CDV Ostrava 

prosinec 1 učitel 
„Systém práce s nadanými 
dětmi“ - základní kurz A1 Ostrava 

REGIO – Výzkumné 
a rozvojové 
centrum z.ú. 

únor 3 učitelé 

On-line krajský workshop 
MAT „Formativní hodnocení 
v praxi“ SPŠ Karviná 

Národní 
pedagogický institut 
Praha 

únor 2 učitelé 

On-line workshop CJL 
„Umělecký text v literární 
výchově na SŠ“ SPŠ Karviná 

Národní 
pedagogický institut 
Praha 

březen 4 učitelé 

On-line webinář „Gamifikace 
a vizualizace ve vzdělávání“ 
– projekt P-KAP SPŠ Karviná 

Národní 
pedagogický institut 
Praha 

březen 3 učitelé 

On-line konzultační seminář 
pro předsedy zkušebních 
maturitních komisí SPŠ Karviná 

Národní 
pedagogický institut 
Praha 

březen 1 učitel 

On-line webinář „Rozvoj 
informatického myšlení pro 
SŠ“  SPŠ Karviná 

Národní 
pedagogický institut 
Praha 



březen 1 učitel 

On-line webinář „Teaching 
and Learning after the 
Lockdown“  SPŠ Karviná 

Meaningful 
International 
Network Training 
Portugal 

březen 1 učitel 

On-line webinář „How to 
make English lessons more 
interesting“ SPŠ Karviná 

Euromedia Group, 
a.s. 

duben 1 učitel 
On-line webinář „SMART 
home“  SPŠ Karviná 

Národní 
pedagogický institut 
Praha 

červen 5 učitelů 
On-line webinář „Den 
otevřených srdcí“ SPŠ Karviná Než zazvoní, s.r.o. 

srpen 2 učitelé 
Kurz „Využití digitálních 
technologií ve školství“ Luhačovice Smart EDU s.r.o. 

srpen 4 učitelé 
Letní akademie „Než 
zazvoní“ 

Nechory - 
Prušánky Než zazvoní, s.r.o. 

srpen 1 učitel 
Letní škola „K čemu jsou 
nám dějiny“ Praha 

Ústav pro studium 
totalitních režimů 

 

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

termín učitel vzdělávací akce místo školicí instituce 

září 2019 – 
leden 2021 4 učitelé 

Kurz cizího jazyka pro 
pedagogy k prohlubování 
odborné kvalifikace, C1 SPŠ Karviná 

CLOVERLEAF 
Limited s.r.o., 
Ostrava 

září 2019 – 
únor 2021 7 učitelů 

Odborná angličtina - projekt 
YES, I DO SPŠ Karviná KVIC, p.o. 

2019 - 2021 1 učitel 
Studium pro výchovné 
poradce Ostrava OU Ostrava 

od 2019 16 učitelů 
Odborné vzdělávání pro 21. 
století - projekt Šablony SPŠ Karviná 

CLOVERLEAF 
Limited s.r.o., 
Ostrava 

od 2019 1 učitel 

Studium bakalářského 
programu Strojírenství – 
Strojírenská technologie Ostrava VŠB-TU Ostrava 

od 2021 1 učitel 
Doplňující pedagogické 
studium Ostrava 

KVIC Nový Jičín, 
příspěvková 
organizace 

od 2021 1 učitel 
Doplňující pedagogické 
studium Ostrava OU Ostrava 



od 2021 1 učitel 

Studium bakalářského 
programu Odborné 
předměty se zaměřením na 
vzdělávání Ostrava OU Ostrava 

od 2021 1 učitel 
Studium ANJ pro rozšíření 
aprobace Olomouc UP Olomouc 

 

 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Adaptační kurzy pro studenty prvních ročníků 

Vzhledem k nejisté epidemické situaci jsme v týdnu od 6. do 10. září 2020 místo tradičních 
třídenních pobytových kurzů připravili pro každou třídu prvního ročníku dva výjezdní dny plné 
týmových her, seznamovacích i soutěžních aktivit, jejichž hlavním cílem je seznámit se 
s novými spolužáky, spolupracovat při řešení úloh a získat zážitky na celý život. 

 

 



 

 

 

Slavnostní předání Cambridge certifikátů 

I v tomto školním roce pokračujeme v intenzivní jazykové přípravě studentů. Na snímku 
slavnostní předání certifikátů studentům, kteří úspěšně složili mezinárodní zkoušku 
z angličtiny First Certificate in English (FCE). Slavnostní akt proběhl v naší jazykovce ve středu 
2. září 2020. 

 



Předání certifikátů absolventům kurzu odborné angličtiny 

V rámci projektu Moravskoslezského kraje YES, I DO proběhl na škole kurz odborné angličtiny, 
modul Strojírenská technologie. V pátek byly studentům, kteří absolvovali prezenční výuku i 
online úkoly, předány certifikáty. 

 

 

 

 

19 studentů ulovilo Bobříka informatiky 2020 

Ve 13. ročníku soutěže Bobřík informatiky se 19 našich studentů stalo úspěšnými řešiteli. 
V testu bylo potřeba získat 120 bodů, přičemž za nesprávné odpovědi se body odečítaly. 

Letošní celonárodní online soutěže v informatice se v kategorii Junior zúčastnilo 135 našich 
studentů 1. a 2. ročníků, z nichž 15 získalo v testu potřebný počet bodů. Tří nejlepších výsledků 
dosáhli: Matěj Schneider (1. B), Tomáš Peter (2. D) a Jan Nowrotek (1. D). 

V kategorii Senior soutěžní test úspěšně vyřešili 4 studenti z celkového počtu 18 soutěžících 
3. a 4. ročníků na naší škole: Ondřej Tomala (3. E), Lukáš Kupczak (3. B), Adam Hnida (4. D) a 
Jan Bílek (4. E). 

S ohledem na úpravu podmínek letošní soutěže, finále v ústředním kole kategorie Senior 
v tomto ročníku neproběhne. 

 



Online beseda se Šimonem Pánkem 

Dne 12. listopadu 2020 se studenti zúčastnili on-line besedy se Šimonem Pánkem v rámci 
celostátního projektu Měsíc filmu na školách společnosti Jeden svět na školách. Besedě 
předcházelo zhlédnutí filmu 1989 – Dopisy přes železnou oponu. 

Studenti následně pracovali s pracovním listem, ve kterém se měli vyjádřit k tomu, co je 
nejvíce zaujalo, např.: Co vás na události osobně zaujalo? Zaujalo mě, že takhle mladý student 
byl vůdcem demonstrace a že celá Letná skandovala jeho jméno. Také, že se znal osobně 
s Václavem Havlem. Na události mě zaujalo, jak se museli scházet v parku, kdyby náhodou 
přišli policajti, tak mohli snadno utéct. A také, že se té demonstrace zúčastnilo 200 tisíc lidí. 

 

 

 

 

Finále STC Microsoft 

Ještě před Vánocemi, 16. prosince 2020 se uskutečnilo celostátní kolo výběrového řízení do 
nového ročníku studentského trenérského centra Microsoftu, které se za normálních 
okolností koná přímo v sídle Microsoftu v Praze. Letos však proběhlo stejně, jako i postupová 
kola, online, přes MS Teams. 

Naši školu reprezentoval Tomáš Peter, kterému se podařilo postoupit do finále z krajského 
kola. Pečlivě se na svou prezentaci připravoval, ale stejně tak se připravovali i jeho konkurenti, 
ti nejlepší studenti ze všech krajů. Přestože měl Tomáš po online pohovoru dobrý pocit, mezi 
33 nových stážistů se nedostal. 

Zeptali jsme se Tomáše na pár otázek. 

Jak se lišil finálový pohovor od krajského kola? 

Tak rozdíl v podstatě žádný. Zase jsem vystoupil před porotou tří lidí, zástupců společnosti 
Microsoft a absolventkou STC. Cílem bylo se jim představit a snažit se je zaujmout. Buď formou 
prezentace, která tento rok nebyla nezbytná, nebo prostými slovy. Měl jsem připravenou 
krátkou prezentaci. Na konci se mě doptávali na některé informace, které jsem zmínil 



v prezentaci a to bylo vše. Z mého pohledu byli členové poroty v krajském kole 
komunikativnější a kladli více otázek. Možná v celostátním kole neměli náladu nebo jsem je 
prostě jako člověk nezaujal. 

Doporučil byste ostatním, aby se výběrového řízení do STC zúčastnili? Proč ano/ne? 

Ano, doporučil bych to. Už jen to, že si projdou jednotlivými výběrovými koly, dodá určité 
zkušenosti. Například, když se budete v budoucnu ucházet o nějakou práci, tak si myslím, že 
to bude hodně podobné. Rozhodně ale není třeba se toho bát. A když vás nevyberou, svět se 
nezboří. 

Víme, že pro Tomáše práce na svém dalším rozvoji nekončí. Už nyní se zajímá o jiné projekty, 
které cílí na studenty, kteří chtějí získávat nové zkušenosti. 

 

 

 

Uspořádali jsme školní kolo SOČ online 

Tak jako každý rok, také letos se konalo školní kolo SOČky, proběhlo 24.3.2021 online. Bylo to 
nové, ale o to zajímavější, protože se mohlo zúčastnit daleko více diváků, než v běžných letech. 
Diváci z řad studentů a učitelů naší školy měli velice zajímavé dotazy na naše soutěžící. Ptali se 
jednak přímým dotazem, ale své dotazy mohli také zaznamenávat do webové aplikace 
slido.com. A kdo tedy soutěžil a jak to vlastně všechno dopadlo? 

V oboru Strojírenství, hutnictví a doprava se na 1. místě umístil Stanislav Brachaczek ze 4. B se 
svým velice zajímavým projektem, Klikovým mechanismem. Stanislav pokračoval do okresního 
kola. Druhé místo obsadil Jan Kotula z 1. B, jehož poutavá prezentace zahrnovala práci s 3D 
tiskárnou a téma bylo velice praktické, Odkapávač na saponáty a držák kabelů. 

V oboru Elektrotechnika bylo 1. místo uděleno Janu Borskému ze 3. E, který nám představil 
poutavou prezentaci, ve které se s námi podělil o své pokusy při montáži vlastního ohřívače 
pro vysokofrekvenční ohřev. Práce je nazvána: VFO obvod a Jan s touto prací postoupil do 
okresního kola. 



A v poslední kategorii Informatika 1. místo obsadil Adam Hnida ze 4. D třídy s fabulózní 
ukázkou počítačové hry, kterou sám naprogramoval. Svůj projekt nazval Programování 
desktopové hry v Unreal Engine 4. Při této prezentaci jsme byli obeznámeni se zákulisím tvorby 
počítačové hry, jaký program je možno použít, jak vypadá zápis zdrojového kódu a spoustu 
dalších zajímavostí. Neméně fascinující byla práce s názvem Webová aplikace – internetový 
obchod od studenta Vojtěcha Javorka ze 4. D, která v této kategorii obsadila 2. místo. Oba 
studenti postoupili do okresního kola. 

Všem zúčastněným gratulujeme, protože na svých úkolech pracovali velice svědomitě a 
pečlivě. To, že opravdu odvedli dobrou práci, zhodnotila komise sestavená z šesti členů. 
Předsedou komise byl Ing. Oleg Pasz a členové komise Mgr. Robert Adámek, Mgr. Radek Brych, 
Ing. Antonín Köllner, Ing. Martin Kijonka, Ph.D a Mgr. Eva Trnečková. 

Školní kolo připravila a moderovala koordinátorka SOČ na škole Mgr. Renáta Kondělková. 

 

 

 

Napsali o nás (https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000024792/sps-karvina-se-
zapojila-do-prestizni-souteze-stredoskolska-odborna-cinnost): 

Střední průmyslová škola Karviná se i letos zapojila do prestižní celostátní soutěže nazvané 
Středoškolská odborná činnost. Studenti měli jedinečnou příležitost vybrat si jeden z 18. 
oborů, vytvořit svůj projekt a obhájit ho před odbornou porotou. 

A vysílali záběry ze školního kola 

https://light.polar.cz/videa/polar/zpravy/publikovano/2021/04/01/karvina_2021_03_31_sps
_soc_lq.mp4 

https://light.polar.cz/videa/polar/zpravy/publikovano/2021/04/01/karvina_2021_03_31_sps_soc_lq.mp4
https://light.polar.cz/videa/polar/zpravy/publikovano/2021/04/01/karvina_2021_03_31_sps_soc_lq.mp4


 

 

Online přednáška: Hledání spravedlnosti v praxi aneb Proč na soudech 
nenajdete Barbaru 

Dne 9. 4. 2021 se konala pro 3. ročníky v rámci předmětu občanská nauka online přednáška 
s názvem „Hledání spravedlnosti v praxi aneb Proč na soudech nenajdete Barbaru“. Do 
fungování českého soudnictví naše studenty zasvětil pan Mgr. Jan Martikán, soudce 
karvinského okresního soudu. 

První část přednášky byla především teoretická. Studenti se v ní dozvěděli základní informace 
k českému soudnímu systému. Seznámili se s pojmem „soudní moc“, se soustavou soudů 
v České republice či s jednotlivými účastníky soudního řízení. Rovněž jim byla blíže 
představena agenda okresního soudu s odkazem na Okresní soud v Karviné. 

V druhé části došlo na zodpovězení zvídavých dotazů, které si studenti dopředu připravili 
v hodinách občanské nauky. Dotazy byly různorodé, týkaly se např. pořadů typu Soudkyně 
Barbara, života a práce soudce, studia práv, náročných soudních případů apod. Nakonec 
studenty čekala krátká anketa s jednoduchými otázkami a modelovým příkladem trestné 
činnosti, alespoň na chvíli se tak i oni mohli stát váženými soudci. 

A co na tuto přednášku říkali studenti? 

„Přednáška mě zaujala, trochu mě však mrzí, že jsme nemohli soud navštívit osobně. Určitě 
však plánuji v budoucnu navštívit nějaké soudní řízení jako divák a podívat se na pana soudce 
v akci.“ 



„Zarazilo mě, že u nás fungují tzv. soudci z lidu, kteří jsou schopní přehlasovat studovaného 
právníka. Také mě zarazilo, že v reálném světě soud funguje a vypadá jinak než v zábavných 
televizních pořadech.“ 

 

 

 

 

Postup do celostátního kola Prezentiády 

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 proběhlo jedno z deseti online kol Prezentiády 2021, do kterého se 
propracovaly dva naše týmy. 

Kluci z týmu STÓŁ S POWYŁAMOWANYMI NOGAMI (Bogdan Szymczysko a Adam Puczok z 2.B) 
předvedli dle mého názoru nejhezčí grafické zpracování prezentace ze všech zúčastněných 
týmů, avšak zradila je technika při sdílení. To nakonec vedlo k umístění mimo postupové 
příčky. 

Tým SHINIGAMI (Tomáš Peter a Dominik Patola z 2.D) se blýskl především technickým 
zpracováním, čistým přednesem a pohotovými reakcemi na dotazy poroty. Pro sdílení 
prezentace jako jediní ze všech online kol použili technologii GREEN SCREEN, při které 
promítali své obrysy do společné místnosti a vypadali, jako by stáli v této místnosti vedle sebe. 
I přes technologickou náročnost vše vyšlo bez sebemenšího zaváhání a kluky to vystřelilo až 
na postupové 3. místo. 

Celé online kolo můžete vidět na odkazu https://www.youtube.com/watch?v=AD3givzRbhw 

 



 

A co na online kola říkají naši soutěžící? 

SHINIGAMI 

„Celou akci jsme si velice užili, ať už šlo o věčné ponocování, vypracovávání prezentace, 
nácviky nanečisto i samotné finální prezentování. Účast v soutěži, a především příprava na ni, 
nám dala spoustu zkušeností. Věci, které nám před Prezentiádou připadaly dobré, bychom teď 
v prezentaci již nepoužili. 

V samotný soutěžní den na nás ze začátku dost pracovala tréma, ale v průběhu prezentace 
jsme se dokázali uklidnit a dělat přesně to, co jsme tak dlouho trénovali. Vše se nakonec 
povedlo a s výsledkem jsme velice spokojeni. Už se nemůžeme dočkat finálového kola v Brně 
(snad prezenčně). 

Také musíme vyjádřit úctu klukům z „Béčka“, kteří vytvořili animačně dokonalou prezentaci a 
je velká škoda, že nepostoupili s námi.“ 

STÓŁ S POWYŁAMOWANYMI NOGAMI 

„Již od začátku jsme měli jisté technické problémy, nedařilo se nám v novém online prostředí 
nasdílet prezentaci a hned potom, co jsme ji konečně nasdíleli, se sekla. To nás sice trochu 
zaskočilo, ale nepoložilo a bojovali jsme dál.  

Prezentaci jsme odprezentovali tak, jak jsme si oba představovali, ale na postup to bohužel 
nestačilo. Nabrali jsme mnoho zkušeností, které můžeme v budoucnu zúročit a za to jsme 
vděční. 

Závěrem bychom chtěli pogratulovat klukům z „Déčka“ k obrovskému úspěchu a určitě jim 
budeme fandit, aby pomyslnou vlajku naší školy donesli ve finále co nejvýše.“ 

 

 Tým SHINIGAMI Dominik Patola a Tomáš Peter prezentují „ve společné místnosti“, ale přitom každý 
ze svého bytu 

 

 

  



Stavebnice 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S+ 

Díky zajímavě zpracovanému projektu na využití 3D tiskárny k výrobě učebních pomůcek jsme 
v rámci akce https://proskoly.prusa3d.cz/ obdrželi stavebnici 3D tiskárny Original Prusa i3 
MK3S+. 

Vše přišlo s návodem krásně zabalené a popsané. Profesionální přístup firmy Průša. 

Vtipným překvapením byl pytlík výborných gumových medvídků, přibalený k tiskárně. 

S montáží tiskárny vypomáhal student z 1. B Jan Kotula. 

 

  

Pracovní pohovory nanečisto podruhé 

Ve dnech 3. a 5. května 2021 jsme ve spolupráci s IT firmou KVADOS (kvados.cz) opět 
uspořádali přijímací pohovory nanečisto, tentokrát však z důvodu pandemických opatření 
v online podobě. Účast na pohovorech byla nabídnuta studentům 2. ročníku oboru informační 
teorie a studentům všech 3. ročníků. Celkem se této akce zúčastnilo 5 studentů. 

Na začátku studentům byly nabídnuty tři fiktivní pozice, z nichž si mohli vybírat. Poté se 
účastníci mohli pustit do úprav svého CV (životopisu) a sepsání motivačního dopisu. 

Pohovory probíhaly dle předem připraveného harmonogramu přes Skype i Microsoft Teams. 
Podmínkou bylo zapnutí kamery. Každý z pohovorů trval cca 15 minut. Po ukončení všech 
pohovorů následovalo společné zhodnocení a zpětná vazba. Všichni účastníci byli pochváleni 
za velmi pečlivě připravené motivační dopisy a životopisy a obdrží dárek od pořadatelské firmy 
Kvados. 

  



Co bylo doporučeno? 

Dobře si připravte své představení. Je to jediná část pohovoru, kterou si můžete opravdu 
dobře připravit. Místo životopisu si můžete vytvořit profil na profesní síti LinkedIn. Studentům 
bylo také nabídnuto přidat si Kvados do své profesní sítě. 

Jaké byly reakce účastníků? Přinášíme Vám jejich odpovědi. 

Bylo to docela dobré, lepší než jsem čekal, ale byl jsem nervózní. Jsem rád, že jsem do toho 
šel, získal jsem nové zkušenosti a myslím si, že mi to může pomoci v budoucí kariéře. Budu na 
dalším pohovoru lépe vědět, co se ode mne očekává. Tomáš Suchanek, 2D 

Mohlo to být lepší, ale na to, že to byl můj první pohovor, tak to šlo dobře. Bohužel, Skype se 
proti mně spiknul. Když jsem všechno testoval, kamera fungovala, připojil jsem se, Skype mě 
nechtěl snímat, pohovor skončil, restartoval jsem Skype a zase mě kamera snímala. Pár věcí 
jsem pokazil, například jsem si dostatečně neprošel stránky KVADOS – trochu jsem si je prošel, 
ale během pohovoru jsem na všechno, co jsem přečetl, zapomněl. Naučil jsem se pár věcí a 
jedna z nich je - nikdy nepodceňovat přípravu. Dominik Patola, 2D 

Akce byla velice přínosná, kde jinde a jindy si totiž vyzkoušíte pracovní pohovor v reálných 
podmínkách. Sám jsem nějaký stres z vystupování před cizími lidmi moc necítil. To je taktéž, 
dle mého názoru, dosti důležitý atribut úspěšného zvládnutí pohovoru. Tyto a další podobné 
akce mají pro nás studenty velkou hodnotu. Pomáhají nás naučit, co se ve škole běžně 
nenaučíte, a to, jak funguje reálný život. Tomáš Peter, 2.D 

Pohovor byl super, jestli je každý takový, tak se těším na další. Určitě bych se příště lépe 
připravil, abych o sobě mohl sám déle mluvit. Určitě má smysl organizovat podobné aktivity 
již při studiu. Adam Hojdysz, 3.D 

Podle mého názoru to bylo skvělé. Cítil jsem docela dost stresu, protože to byl můj první 
pohovor, ale nebylo to nijak hrozné. Dozvěděl jsem se o firmě vše, co jsem chtěl, a podobných 
aktivit bych se určitě zúčastnil i do budoucna. Michal Válek, 3.D 

 

 



4 studenti obhajovali své práce v krajském kole SOČ 

Krajské kolo SOČ proběhlo v pátek 7. května 2021 opět v online podobě. SOČ je přehlídka 
odborných prací studentů středních škol ČR. Studenti realizují projekt, sepíší odbornou práci 
a připraví si prezentaci k obhajobě práce před odbornou komisí. Jedním z letošních požadavků 
k postupu do dalších kol bylo také natočit videoprezentaci své práce. 

Krajské kolo proběhlo přes Google Meet. Postoupit do něj z okresního kola se podařilo čtyřem 
našim studentům. Tentokrát studenti své práce neprezentovali, neměli ani možnost předvést 
své výrobky, pouze odpovídali na otázky odborné komise. 

OBOR 9 Strojírenství, hutnictví a doprava 

Stanisław Brachaczek 3. místo 

OBOR 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 

Jan Borski 3. místo 

OBOR 18 Informatika 

Adam Hnida 4. místo 

Vojtěch Javorek 5. místo 

Děkujeme za reprezentaci a GRATULUJEME k výborným výsledkům. 

 

 

 

  



Online přednáška: Jak na pracovní příležitosti 

Dne 17. 5. 2021 proběhla další online přednáška pro 3. ročníky realizovaná v rámci předmětu 
občanská nauka. Tentokrát byla přednáška zaměřena na pracovní právo a nesla název „Cesta 
do hlubin pracovního práva: Jak se připravit na pracovní příležitosti!“. Celou přednášku vedl 
pan Mgr. Martin Sieber LL.M, právník specializující se na pracovní právo, který formou 
jednoduchého a praktického výkladu studenty seznámil se základními právními úkony tohoto 
oboru. 

Přednáška byla stavěna na předem připravených dotazech, celý její obsah tak vycházel z toho, 
co naše studenty z této oblasti nejvíce zajímá. Ujasnili si např. nesrovnalosti v typech 
pracovních poměrů, byli seznámeni s pracovními právy a povinnostmi zaměstnanců 
a nechyběla ani ukázka správného znění pracovní smlouvy. Mezi nejatraktivnější témata se 
zařadily postihy nelegálního zaměstnávání, dále způsoby ukončení pracovního poměru či 
podmínky pro vyplácení mzdy. Nejvzácnějšími pak byly rady a tipy co dělat v nepříznivých 
pracovních situacích. 

A jak akci hodnotí zúčastnění? 

„Hodně jsem se dozvěděl a určitě tyto informace v budoucnu využiji.“ 

„Přednáška byla velmi zajímavá. Především jsem si osvětlil různé mýty, které se k pracovnímu 
poměru vážou. Teď už budu chytřejší.“ 

„Nejvíce jsem byl překvapený z minimální mzdy a jejího průběžného navyšování. Na brigádách 
a pracovním trhu už tedy budu alespoň trochu znát cenu své práce.“ 

 

 

 



Angličtina s rodilým mluvčím 

Díky projektu Moravskoslezského kraje Angličtina s rodilým mluvčím v tomto školním roce u 
nás působili 2 rodilí mluvčí, Kanaďan Matt Ammendolia a Brit Callum Hill. V hodinách 
angličtiny si mohli studenti všech ročníků ověřit, že jsou schopni cizí jazyk opravdu používat. 

 

Brit Callum Hill 



Kanaďan Matt Ammendolia 

 

 

YES, I DO – modul Stroje a zařízení 

 

 



V tomto školním roce pokračoval projekt YES, I DO modulem Stroje a zařízení. 

K účasti na tomto projektu se přihlásila skupina studentů 2. ročníku oboru strojírenství. Od 
října se pravidelně setkávali v online hodinách s angličtinářem a s vyučujícím odborných 
strojírenských předmětů. A co se v hodinách dělo? 

Studenti si rozšiřovali své obzory nejenom v oblasti strojírenství, ale hlavně se učili odbornou 
anglickou terminologii, která se jim v budoucnu jistě bude hodit. Vše s pomocí online učebnice 
a dalších materiálů, které pro ně vyučující připravili. Po dokončení kurzu obdržel každý student 
certifikát. 

 

 

 

 

 

 

  



Cambridge zkoušky nanečisto 

Na konci června 2021 jsme pro účastníky přípravného kurzu ke zkoušce FCE (First Certificate 
in English), na jazykové úrovni B2, uspořádali zkoušku nanečisto. Studenti si tak mohli 
vyzkoušet všechny části zkoušky, aby je při řádné zkoušce nic nepřekvapilo. 

Zájemcům jsme nabídli také možnost vyzkoušet si test PET (Preliminary English Test) na úrovni 
B1.  

Zkoušky FCE proběhly 21.6.2021 a PET 24.6.2021. Celkem se obou zkoušek nanečisto 
zúčastnilo 16 studentů. 

 

 

 

 

  



Školní exkurze a výlety na konci školního roku 

 

Exkurze pro první ročník – Olomouc 

 

2. B na exkurzi v hornickém muzeu Landek 



 

 

1. D na veletrhu robotů v Brně 

 

 

6 studentů oceněno v Talentu regionu 

I v mimořádné pandemické situaci jsme se snažili podporovat a motivovat studenty, aby 
rozvíjeli své odborné i měkké dovednosti. Šest z nich bylo oceněno v Talentu Regionu! Ocenění 
a finanční poukázky převzali studenti z rukou ředitelky školy na konci června. 

Adam Hnida, student 4. ročníku  oboru Informační technologie, se svým projektem 
Programování hry v Unreal Engine 4 obsadil 1. místo v okresním a 4. místo v krajském kole 
SOČ. Stal se úspěšným řešitelem celostátní soutěže Bobřík informatiky a získal 1. místo v 
soutěži města o nejlepší video o Karviné. 

Maxmilián Felix Tvrdík, student 1. ročníku oboru Informační technologie se svým projektem 
webové stránky http://koronavirus.jednoduse.cz/ obsadil 2. místo v celorepublikové 
novinářské soutěži pro studenty středních škol pořádané Vyšší odbornou školou publicistiky 
Praha společně s názorovým zpravodajským webem info.cz. 

Tomáš Peter, student 2. ročníku oboru Informační technologie se zúčastnil celostátního finále 
výběrového řízení do studentského programu STC Microsoft a obsadil 3. místo v krajském kole 
soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda a postoupil do celostátního kola. Patří také 
mezi úspěšné řešitele celostátní soutěže Bobřík informatiky. 

http://koronavirus.jednoduse.cz/


Dominik Patola, student 2. ročníku oboru Informační technologie obsadil spolu s Tomášem 
Peterem 3. místo v krajském kole soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda a 
postoupil do celostátního kola. 

Jan Borski, student 3. ročníku oboru Elektrotechnika obsadil 3. místo v krajském kole SOČ 
v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace s prací Vysokofrekvenční ohřev. 

Stanislaw Brachaczek, student 4. ročníku Strojírenství obsadil 3. místo v krajském kole SOČ 
v oboru Strojírenství, hutnictví a doprava s prací Klikový mechanismus. 

 

 

Jan Borski přebírá ocenění z rukou ředitelky Česlavy Lukaštíkové 

 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

Ve školním roce 2020/21 na naší škole neproběhla kontrola České školní inspekce. 

 

 

  



j) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

Pro rok 2020 jsme měli ze strany zřizovatele stanoveny tyto závazné ukazatele: 

a)  Příspěvky a dotace z  MŠMT 

Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) 29 375 513,00 Kč 

RP Podpora financování ZŠ a SŠ (ÚZ 33079) 47 002,00 Kč 

RP Excelence základních a středních škol (ÚZ 33038)   63 240,00 Kč 

Celkem  29 485 755,00 Kč 

 

b)  Příspěvky a dotace od zřizovatele 

Provozní náklady (ÚZ 00001)  3 962 000,00 Kč 

Na krytí odpisů dlouhodobého majetku (ÚZ 00205) 1 524 000,00 Kč 

Na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých 
mluvčích (ÚZ 00137) 108 000,00 Kč 

Na pořízení notebooků pro výuku (ÚZ 00206) 75 000,00 Kč 

Na estetizaci vstupních prostor škol (ÚZ 00144) 9 000,00 Kč 

Na podporu modernizace a rozvoje ICT (00206) 25 000,00 Kč 

RP YES, I DO (ÚZ 00136) 61 000,00 Kč 

Celkem  5 764 000,00 Kč         

 

 

Další účelově poskytnuté finanční prostředky v roce 2020: 

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

„Odborné vzdělávání pro 21. století“ 

(projekt na období let 2019 - 2021) 

250 258,00 Kč 

Celkem  250 258,00 Kč 

b) Prostředky poskytnuté Statutárním městem Karviná 

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

15 000,00 Kč 

Na realizaci Cambridge zkoušek 30 000,00 Kč 

Celkem  45 000,00 Kč 

 

  



c) Prostředky poskytnuté NAEP Praha 

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

197 470,55 Kč 

Celkem  197 470,55 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 2020 nebyl škole stanoven. 

I přes velmi ztížené podmínky z důvodu epidemie nemoci Covid-19 jsme v roce 2020 dosáhli 
kladného hospodářského výsledku ve výši 114 081,91 Kč (po zdanění). 

V hlavní činnosti jsme vykázali ztrátu ve výši 175 374,67 Kč. 

V doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku (po zdanění) ve výši 289 456,58 Kč. Kladný 
hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl dosažen pronájmem nemovitostí  
a pořádáním kurzů. 

Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 16/1035 ze dne 10.5.2021 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 63 240 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 „Podpora financování ZŠ a SŠ“, (ÚZ 33079), dotace 47 002 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. 



Výroční zpráva o činnosti SPŠ Karviná 2020/21 
Příloha č. 1 

 

  

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022 

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 2021/2022 
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 V souladu s opatřením obecné povahy, vydaným MŠMT dne 5. ledna 2021 pod č.j. MSMT-43073/2020-3 může 

ředitelka školy rozhodnout nejpozději do 8. 3. 2021 o nekonání přijímací zkoušky, pokud počet přijatých 
přihlášek ke vzdělávání do čtyřletých studijních oborů je menší nebo roven než ředitelkou vyhlášený 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru a formy vzdělávání. 

 1.3 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. 

 1.4 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 26 bodů 

test z českého jazyka a literatury (*) 0 až 26 bodů 

průměrný prospěch (**) 0 až 30 bodů 

prospěch z matematiky (**) 0 až 18 bodů 



 

 

celkem 0 až 100 bodů 

   
  (*) 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 7. třídy a v 1. pololetí 8. třídy 
   základní školy nebo v sekundě (1. a 2. pololetí) a tercii (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 10  1 6 

do 1,40 8  2 4 

do 1,60 6  3 1 

do 1,80 4  4 0 

do 2,00 2  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) 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, 

b) 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 7. (1. a 2. pololetí) a 8. třídě (1. pololetí) základní školy nebo 

  v sekundě (1. a 2. pololetí) a tercii (1. pololetí) víceletého gymnázia, 
 b) nejnižšího součtu hodnocení z předmětu matematika v 7. (1. a 2. pololetí) a 8. třídě (1. pololetí) základní školy 

  nebo  v sekundě (1. a 2. pololetí) a tercii (1. pololetí) víceletého gymnázia, 
 c)  nejnižšího součtu hodnocení z předmětu fyzika v 7. (1. a 2. pololetí) a 8. třídě (1. pololetí) základní školy 

  nebo  ze sekundy (1. a 2. pololetí) a tercie (1. pololetí) víceletého gymnázia, 
 d) nejnižšího součtu hodnocení z předmětu český jazyk v 7. (1. a 2. pololetí) a 8. třídě (1. pololetí) základní školy 

  nebo  v sekundě (1. a 2. pololetí) a tercii (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 nejdříve 28. dubna 2021 
a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče organizací CERMAT. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným 
zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí odesláno. 

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 28. ledna 2021 
 
 
 

 
Ing. Česlava Lukaštíková v.r. 
ředitelka školy 

http://www.sps-karvina.cz/


 

 

zveřejněno 29. ledna 2021 



Příloha č. 2 Údaje o výsledcích vzdělávání v požadovaném členění

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 32 1 1,92 26 1 0 1 0 1 0 0 0 499 15,53 2

1D ITE 32 0 1,66 11 0 0 10 0 0 0 0 0 922 28,81 0

1E ELE 31 0 1,8 6 0 0 1 0 0 0 0 0 672 21,68 0

za 1. ročník 95 1 1,79 43 1 0 12 0 1 0 0 0 2 093 22,01 2

2B STR 23 0 2,14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 544 23,65 0

2C STR 24 0 1,98 5 0 0 2 0 0 0 0 0 676 28,08 2

2D ITE 28 1 2,20 1 0 0 4 1 6 2 0 0 1 213 43,32 27

2E ELE 19 0 2,41 2 3 0 0 0 0 0 0 0 782 41,16 0

za 2. ročník 94 1 2,13 8 4 0 6 1 6 2 0 0 3 215 34,20 29

3B STR 18 0 2,16 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 016 56,44 0

3D ITE 27 0 2,04 2 1 0 2 0 0 0 0 0 839 31,07 0

3E ELE 30 0 2,08 5 4 0 2 0 0 0 0 0 956 31,87 0

za 3. ročník 75 0 2,09 9 5 0 8 0 0 0 0 0 2 811 37,48 0

4B STR 29 1 2,48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 39,55 4

4D ITE 29 0 2,08 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 080 37,24 3

4E ELE 26 0 2,43 6 0 0 1 0 0 0 0 0 942 36,32 0

za 4. ročník 84 1 2,33 10 0 0 2 0 0 0 0 0 3 165 37,70 7

CELKEM 348 3 2,09 70 10 0 28 0 7 2 0 0 11 284 32,85 38

          absencechováníprospěch

počet důtky



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 32 1 1,76 12 0 0 0 2 3 1 0 0 459 14,34 4

1D ITE 32 0 1,75 9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 152 37,16 4

1E ELE 31 0 1,79 8 0 0 9 0 0 0 0 0 677 21,84 0

za 1. ročník 95 1 1,77 29 1 0 9 3 3 1 0 0 2 288 24,08 8

2B STR 23 0 2,07 0 0 0 8 0 1 0 1 0 675 29,35 112

2C STR 24 0 1,87 7 0 0 10 0 2 0 0 0 709 29,54 11

2D ITE 28 1 2,23 3 0 0 3 0 1 0 0 0 1 151 41,11 32

2E ELE 19 0 2,44 2 2 0 6 1 0 0 0 0 953 50,16 0

za 2. ročník 94 1 2,15 12 2 0 27 1 4 0 1 0 3 488 37,11 155

3B STR 18 0 2,15 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 206 67,00 0

3D ITE 27 0 2,07 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 292 47,85 1

3E ELE 30 0 2,06 5 0 0 5 0 1 0 0 0 1 515 50,50 1

za 3. ročník 75 0 2,09 9 0 0 10 0 1 0 0 0 4 013 53,51 2

4B STR 29 1 2,44 1 0 0 7 6 0 0 0 0 681 23,48 13

4D ITE 29 0 2,13 3 0 0 4 3 0 0 0 0 499 17,21 1

4E ELE 26 0 2,29 5 0 0 4 9 0 0 0 0 251 9,65 0

za 4. ročník 84 1 2,29 9 0 0 15 18 0 0 0 0 1 431 17,04 14

CELKEM 348 3 2,07 59 3 0 61 22 8 1 1 0 11 220 32,24 179

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

chování           absence

počet důtky

prospěch



Přehled výsledků maturitních zkoušek v termínu jarním a mimořádném 2021

přihlášených maturujících DT PP ÚZ

STR 29 29 29 xxx xxx 58,60
ITE 29 29 29 xxx xxx 64,80
ELE 26 26 24 xxx 1 60,20
STR 16 16 16 xxx xxx 86,50
ITE 22 22 22 xxx xxx 88,20
ELE 15 15 15 xxx xxx 78,30
STR 13 13 10 xxx xxx 37,40
ITE 7 7 7 xxx xxx 37,40
ELE 11 11 8 xxx xxx 38,00

PRZ MP ÚZ
Prům.  

prospěch

SPS STR 29 29 xxx xxx 29 2,76

STT STR 29 29 xxx xxx 29 3,03
STP STR 13 13 13 xxx xxx 2,54
CAD STR 16 16 xxx 16 xxx 2,90

APV ITE 29 29 xxx xxx 29 1,66
OSS ITE 29 29 xxx xxx 29 2,10
VAP ITE 4 4 xxx 4 xxx 1,25
PWA ITE 25 25 25 xxx xxx 2,60

ELT ELE 26 26 xxx xxx 26 3,04
ELP ELE 26 26 26 xxx xxx 2,72

MECH ELE 26 26 xxx xxx 26 2,60

M

Část

P
ro

fi
lo

v
á

Předmět Obor
Počet Úspěšně vykonalo Prům. % 

skóre

S
p

o
le

č
n

á

ČJ

AJ



Přehled výsledků maturitních zkoušek v termínu podzimním 2021

přihlášený

ch

maturující

ch
DT PP ÚZ

STR xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ITE xxx xxx xxx xxx xxx xxx
ELE 2 2 2 xxx xxx xxx

STR xxx xxx xxx xxx xxx xxx

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

STR 3 3 2 xxx xxx xxx

ITE xxx xxx xxx xxx xxx xxx
ELE 3 3 2 xxx xxx xxx

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 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
VAP ITE xxx xxx xxx xxx xxx xxx
PWA ITE xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ELT ELE xxx xxx xxx xxx xxx xxx

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

AJ

M

P
ro

fi
lo

v
á

Předmět

S
p
o
le

č
n
á

Část Obor

Počet Úspěšně vykonalo
Prům. % 

skóre

ČJ



Přehled celkových výsledků maturitních zkoušek 2021

Obor

prospělo

prospělo      

s 

vyzname-    

náním

neprospěl

o

průměrný 

prospěch
prospělo

prospělo      

s 

vyzname-    

náním

neprospělo
průměrný 

prospěch

STR řádný 23 3 3 2,85 2 xxx 1 2,34
opravný 1 xxx xxx 3,25 xxx xxx xxx xxx

ITE řádný 22 7 xxx 2,06 xxx xxx xxx xxx
opravný 2 xxx xxx 3,38 xxx xxx xxx xxx

ELE řádný 20 2 4 2,78 3 xxx 1 3,84
opravný 3 xxx xxx 3,47 xxx xxx xxx xxx

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

Termín

Jarní termín+mimořádný Podzimní termín
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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 

 Rekvalifikace 

x Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

x Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

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

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

x Vzdělávání seniorů 

x Občanské vzdělávání 

x Čeština pro cizince 

x Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

Jiné: 
- kurz anglického jazyka s přípravou na zkoušku PET 
- kurz anglického jazyka s přípravou na zkoušku FCE 
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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  
 

„GLOBE program 
na škole a  
v  Karviné“ 

Stat.město 
Karviná 

MMK/SML/0432/2021 příjemce 12 000,- Kč Realizace ekologických aktivit žáků 
v rámci mezinárodního projektu 
GLOBE 

2.1.2021 – 
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  
 

„Odborné 
vzdělávání pro 
 21. století“ 

OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013926 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 

Program „YES, I 
DO“ 

MSK 
(KVIC, N.Jičín) 

MSK 83704/2019 příjemce 150 000,- Kč Rozšíření a zkvalitnění výuky 
odborné angličtiny 

1.8.2019 – 
31.12.2021 

 


